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RESUMO 

A mudança do clima é um fenômeno associado à alteração permanente dos padrões 
de variabilidade climática, que é resultado de fenômenos naturais ou das atividades 
humanas, que promovem alteração da composição da atmosfera, aumentando a 
concentração de gases de efeito estufa (GEE) e, em consequência, aumento da 
temperatura e outras variáveis climáticas da Terra e outras variáveis. Atualmente, essa 
mudança está inequívoca e diretamente relacionada à ação do homem, e mostra que a 
intensidade e a frequência de ocorrência de fenômenos climáticos extremos, como as 
secas e chuvas, estão aumentando em níveis acima dos esperados. Acordos 
internacionais relacionados ao tema, como as realizadas na Convenção Quadro das 
Nações Unidas para a Mudança do Clima, a partir da Conferência na cidade do Rio de 
Janeiro em 1992, são marcos políticos das discussões sobre os impactos das 
atividades antrópicas em escala global. No Protocolo de Quioto (1997), os países 
desenvolvidos comprometeram-se a reduzir suas emissões totais de GEE em pelo 
menos 5 % abaixo dos níveis de 1990, no período de 2008 a 2012, contudo os 
resultados não foram alcançados. A nova proposta determina a redução dos GEE de 
18% ao nível inferior de 1990, no período de 2013 e 2020. Para os países em 
desenvolvimento, que não possuem metas estipuladas de redução de emissões de 
GEE, mas apresentam obrigações como a implantação de programas nacionais de 
mitigação e metas voluntárias.  Ademais, os governos reconheceram a necessidade de 
elaborar um novo acordo universal, para além de 2020, onde todos deverão 
desempenhar melhor o seu papel. A 21ª Conferência das Partes visa ao novo acordo 
global que substitua o Protocolo de Quioto (Paris, França, Dezembro, 2015). No Brasil, 
entre as medidas que marcam as preocupações do governo e da sociedade destaca-se 
a Política Nacional de Mudança do Clima, Lei nº 12.187/2009; quando o país 
comprometeu-se, voluntariamente, a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa 
entre 36,1% e 38,9% projetadas até 2020. As principais emissões brasileiras são 
devidos ao uso alternativo do solo (desmatamento) e o setor agrícola (gás metano dos 
ruminantes bovinos de corte, preparo convencional do solo). O setor agrícola é ao 
mesmo tempo réu e vítima da mudança do clima, sendo característica a dependência 
do comportamento climático, principalmente das variáveis temperatura e precipitação 
que influenciam diretamente os tipos de cultivos e os seus rendimentos. A mudança do 
clima aponta riscos de perdas significativas para o setor agropecuário, deve contar com 
planos e tecnologias para manter o sistema mais resiliente. Para reduzir as emissões 
dos GEE da agricultura destaca-se o plano setorial de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas para Consolidação de uma economia de baixo carbono – Plano 
ABC. Este trabalho visa a contribuir para o entendimento sobre os principais acordos 
internacionais e políticas públicas brasileiras a respeito da mudança do clima, por meio 
de levantamento bibliográfico, com a construção de linha histórica e com destaque a 
relevância dos impactos na agricultura brasileira.   

 

Palavras-chave: risco climático, vulnerabilidade, agronegócio 
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ABSTRACT 

Climate change is a phenomenon associated with permanent change of climate 
variability patterns, which is the result of natural phenomena or human activities, 
which promote change in atmospheric composition, increasing the concentration of 
greenhouse gases (GHG), increasing temperature and other climatic variables. 
Currently, climate change is unequivocal and directly related to the action of man, 
and shows that the intensity and the frequency of occurrence of extreme weather 
events such as drought and rainfall are increasing at above expected levels. 
International agreements related to the topic, as made in the United Nations 
Framework Convention on Climate Change, since Conference in the city of Rio de 
Janeiro in 1992, politicians are landmarks of the discussions on the impacts of 
human activities on a global scale. The Kyoto Protocol (1997), developed countries 
pledged to reduce its total GHG emissions by at least 5% below 1990 levels in the 
period 2008-2012, but the results were not achieved. The new proposal establishes a 
GHG reduction from 18% to below 1990 levels in the period 2013 to 2020. In 
developing countries that do not have established targets for GHG emission 
reductions, but have obligations as the implementation of programs national 
mitigation and voluntary targets. Additionally, governments recognized the need to 
develop a new universal agreement beyond 2020, where all should better play its 
role. The 21st Conference of the parties is the new global agreement to succeed the 
Kyoto Protocol (Paris, France, December 2015). In Brazil, among the measures that 
mark the concerns of the government and society there is the National Climate 
Change Policy, Law No. 12.187 / 2009; when the country undertook voluntarily to 
reduce their emissions of greenhouse gases between 36.1% and 38.9% projected by 
2020. The main Brazilian emissions are due to alternative land use (deforestation) 
and the agricultural sector (methane gas from beef cattle ruminants, conventional 
tillage). The agricultural sector is at the same time defendant and victim of climate 
change, with characteristic dependence on climatic behavior, especially the 
temperature and precipitation variables that directly influence the types of crops and 
their incomes. Climate change shows risks of significant losses to the agricultural 
sector, must have plans and technologies keep more resilient system. To reduce 
GHG emissions from agriculture highlight the sector plan for mitigation and 
adaptation to climate change for consolidation of a low carbon economy - ABC Plan. 
This work aims to contribute to the understanding of the main international 
agreements and Brazilian public policies regarding climate change, through literature, 
with the construction of storyline and highlighting the significance of the impacts on 
Brazilian agriculture. 

 

Keywords: agribusiness, crop adaptation, mitigation plan 
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INTRODUÇÃO 

O clima tem influência direta sobre os ecossistemas naturais, as atividades 

humanas e a economia. 

A mudança do clima significa uma alteração importante nos padrões climáticos 

que pode ser, direta ou indiretamente, atribuída à atividade humana que altera a 

composição da atmosfera mundial e que se soma aquela provocada pela variabilidade 

climática natural observada ao longo de períodos comparáveis, de acordo com o 

conceito exarado no Decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998 (BRASIL, 1998). 

A mudança do clima resulta de atividades humanas que produzem gases de 

efeito estufa (GEE) em que os principais são: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) 

e óxido nitroso (N2). Essas emissões de gases estão relacionadas às atividades de uso 

alternativo da terra, energia, agropecuária, processos industriais e de tratamento dos 

resíduos, que intensificam o fenômeno de efeito estufa que ocorre naturalmente na 

atmosfera terrestre.   

Recentemente, os efeitos sobre o comportamento climático ocasionaram 

mudanças perceptíveis, identificadas e registradas pelos cientistas.  O Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (Intergovernmental Painel on Climate 

Change - IPCC) e o Painel Brasileiro de Mudança do Clima (PBMC) estimam que 

regiões sofram profundas mudanças das variáveis em seus climas, no mundo e no 

Brasil. Ao longo do tempo, o IPCC relata as alterações que vêm ocorrendo nos eventos 

climáticos, como o aumento das temperaturas médias e o aumento da frequência de 

ocorrência de eventos extremos que causam desastres naturais (ondas de calor, 

geadas, estiagens prolongadas e secas).   O Brasil tomou a iniciativa de criação do 

Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), que sintetizam e avaliam 

informações científicas sobre os aspectos da mudança climática. O aumento da 

temperatura poderá conduzir ao incremento na frequência de eventos extremos em 

diferentes regiões brasileiras, com alterações no regime das chuvas, maior ocorrência 

de secas, inundações, alagamentos, deslizamentos de encostas e deslocamentos 

populacionais das regiões atingidas por enchentes ou períodos de seca prolongados 

(LINDOSO et al., 2011).  

A população sofrerá com os impactos negativos, principalmente a parcela mais 

pobre, as que residem nas cidades litorâneas sofrerão com o aumento do nível do mar, 

as populações que vivem em zona de risco como nas encostas também são as mais 
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vulneráveis.  A previsão é que a mudança do clima afete negativamente e de maneira 

não uniforme populações humanas, ecossistemas aquáticos e terrestres.  

O vasto território brasileiro tem cerca de 8.515.767,049 km2, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE,2013), e possui diversidade climática, 

apresentando climas classificados em equatorial, tropical e temperado. Isso mostra que 

os impactos serão diferentes em cada região, e que será necessário compreender 

estes impactos para então desenvolver medidas especificas de adaptação. 

As adaptações são iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 

sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do 

clima, de acordo com a Lei nº 12.187/2009. 

A vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade e incapacidade do sistema de lidar 

com os efeitos adversos da mudança do clima, ou seja, a variabilidade climática e os 

eventos extremos. A vulnerabilidade deve-se a sensibilidade e capacidade de 

adaptação às mudanças; e, também, depende do caráter, magnitude, taxa de mudança 

e de variação do clima ao qual o sistema está exposto.  

Atualmente o país está elaborando o seu primeiro Plano Nacional de Adaptação, 

cujo objetivo é subsidiar informações para o diagnóstico da vulnerabilidade a mudança 

do clima no país, com recortes setoriais. O Plano propõe a analisar a vulnerabilidade e 

propor diretrizes de adaptação nos setores: agricultura, biodiversidade e ecossistemas, 

cidades, desastres, indústria e mineração, infraestrutura, povos e populações 

vulneráveis, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e nutricional e zona 

costeiras. 

Entre os setores mencionados, o presente trabalho aborda aspectos referentes à 

adaptação do setor agrícola. O agronegócio tem relevante participação na economia 

nacional, representando aproximadamente de 20 a 25% do Produto Interno Bruto (PIB), 

na última década. Segundo o CEPEA (2015), o agronegócio brasileiro movimenta 

valores da ordem de R$ 1,209 trilhão, sendo o ramo agrícola calculado em R$ 819,46 

bilhões (68%) e a pecuária na ordem de R$ 390,48 bilhões (32%).  

A atividade agropecuária depende quase que totalmente da variável climática 

(precipitação, temperatura, umidade, radiação solar, velocidade do vento); e, 

atentando-se para importância estratégica do setor, sua vulnerabilidade aos riscos 

climáticos, esse trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo geral apresentar as 
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principais políticas, instrumentos legais de mitigação dos efeitos e medidas de 

adaptação.  

O presente trabalho apresenta a seguinte organização: 

 

 Capítulo 1 – Estrutura regimental do Ministério, áreas de competência e 

as estratégias da Secretaria de Mudança Climática e Qualidade 

Ambiental. 

 Capítulo 2 - Principais acordos, planos e decisões sobre a mudança do 

clima na esfera internacional, para destaque da percepção da importância 

da ação global conjunta. 

 Capítulo 3 - Diretrizes da Política Nacional da Mudança do Clima e as 

ações para conter alterações climáticas. 

 Capítulo 4: Principais impactos e medidas de adaptação do setor agrícola. 

 

A estrutura em capítulos visa a construir uma linha histórica sobre as políticas de 

mudança do clima, no âmbito do governo brasileiro e do cenário internacional, 

principalmente, para destacar os impactos na agricultura brasileira e as medidas para 

se evitarem perdas extremamente significativas neste setor estratégico para a 

economia brasileira. 

 A metodologia para construção do presente trabalho foi realizar levantamento 

bibliográfico sobre mudança do clima, por meio de consultas a artigos científicos, teses, 

dissertações, normas legais e informação de especialista. Os dados levantados foram 

apresentados de forma descritiva, tabelados e utilizadas técnicas gráficas.  

 Este trabalho visa a contribuir para um entendimento aperfeiçoado sobre os 

principais acordos internacionais e políticas públicas a respeito da mudança do clima, a 

adaptação aos seus efeitos social, econômico e ambiental em todas as regiões 

brasileiras. 

            

  



 
 

17 
 

CAPÍTULO 1 

 

 

1. MUDANÇA DO CLIMA E O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

A problemática da mudança do clima foi internalizada no Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) através do Decreto nº 6.101 de 2007, quando foi criada a Secretaria 

de Mudança Climática e Qualidade Ambiental (SMCQ) para coordenar e desenvolver 

ações e atividades relativas a essa temática. 

Em 1992, na perspectiva institucional, a criação do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) é um dos marcos da história da gestão ambiental pública no Brasil. O MMA é 

criado com o objetivo de promover a adoção de princípios e estratégias para o 

conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos 

recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do 

desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas públicas, 

de forma transversal e compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e 

instâncias de governo e sociedade (MMA, 2015a). 

A agenda internacional é também marcada pela realização, na cidade do Rio de 

Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

em 1992, conhecida com Rio/Eco 92, quando foram assinadas importantes convenções 

internacionais sobre meio ambiente, como a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas e a Convenção de Diversidade Biológica. Assim é 

facilmente notada a relação histórica entre as agendas ambiental internacional e a 

nacional. 

As competências do Ministério do Meio Ambiente também foram definidas na Lei 

nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências. O artigo 27, inciso XV, ressalta 

os assuntos que constituem as áreas de competência do Ministério do Meio Ambiente 

(BRASIL, 2003). 

 

a) política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;  

b) política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e 

biodiversidade e florestas;  
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c) proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a 

melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais;  

d) políticas para integração do meio ambiente e produção;  

e) políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal;  

f) zoneamento ecológico-econômico;  

 

A estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente foi definida através do 

Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, que aprova a sua estrutura regimental e o 

quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas (BRASIL, 

2007a), e está dividida em: 

 Secretaria-Executiva 

 Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

 Secretaria de Biodiversidade e Floresta 

 Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

 Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável 

 Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

 

Os órgãos específicos singulares que também fazem parte da estrutura do MMA, 

por exemplo, a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, estão 

representados em diagrama da estrutura regimental do MMA (Figura 1).  
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Figura 1: Organograma da estrutura regimental do MMA. 
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Fonte: Elaboração própria baseado em (MMA,2015b). 
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1.1 Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

A Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental (SMCQ) tem como 

papel principal desenvolver atividades para estruturar um arcabouço de informações 

sobre metodologias e medidas para análise da vulnerabilidade e promoção da 

adaptação às mudanças climáticas em sistemas humanos e ambientais, tendo como 

base diálogos com instituições de pesquisa e universidades, a sociedade civil e os 

setores econômicos (MMA,2015c).  

O artigo 14 do Decreto 6.101, de 26 de abril de 2007, enumera as competências 

da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental (SMCQ): 

 

 Propor políticas e normas e definir estratégias nos temas relacionados com: 

- avaliação ambiental estratégica; 

- diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos ambientais; 

- resíduos danosos à saúde e ao meio ambiente; 

- avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental; 

- monitoramento da qualidade do meio ambiente; 

- desenvolvimento de novos instrumentos de gestão ambiental; e 

- desenvolvimento de matriz energética ambientalmente adequada; 

 Propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

 Acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de 

competência; 

 Formular, propor e implementar políticas de prevenção e atendimento a situação de 

emergência ambiental; 

 Coordenar as ações do Ministério relacionadas às mudanças climáticas; 

 Propor políticas e instrumentos econômicos para regular o mercado de carbono 

(MDL); 

  Coordenar a participação brasileira nas atividades relacionadas ao Forúm 

Intergovernamental de Segurança Química; 

  Promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e 

internacionais na área de sua competência; 

  Coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções 

internacionais ratificadas pelo Brasil na área de sua competência; 
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  Desenvolver estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente 

e recuperação  

 Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Dentre estas competências destacam-se as seguintes, que são as mais 

importantes para o escopo do presente estudo: 

 

 Coordenar as ações do Ministério relacionadas às mudanças climáticas; 

 Propor políticas e instrumentos econômicos para regular o mercado de carbono 

(MDL); 

 

Desde sua criação a SMCQ vem ampliando suas responsabilidades e as 

atividades desenvolvidas, fortalecendo seu papel diante da sociedade. A SMCQ exerce 

o papel de órgão coordenador do Grupo Executivo de Mudança do Clima (GEx), que 

representa a instância executiva do  Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. 

Dentre as atividades que a SMCQ desenvolve podemos destacar a coordenação 

do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e de planos setoriais de mitigação e 

adaptação. Atualmente, também coordena o Grupo de Trabalho que tem como 

atribuição a elaboração do Plano Nacional de Adaptação. O Plano Nacional de 

Adaptação (PNA) é alvo deste estudo no capítulo 3; não obstante, o PNA é um 

documento em construção para ser entregue ainda no ano de 2015, que conta com o 

apoio e colaboração do Grupo de Trabalho em Adaptação (GT Adaptação), como 

mencionado. O PNA deve abordar 11 setores: agricultura, biodiversidade e 

ecossistemas, cidades, desastres, indústria e mineração, infraestrutura, povos e 

populações vulneráveis, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e nutricional e 

zona costeiras. 

Oportunamente, no capítulo 4, ainda relacionado ao PNA, serão abordados 

impactos e adaptação do setor agrícola à mudança do clima; por exemplo, o novo 

zoneamento dos riscos climáticos demonstra o aumento da vulnerabilidade das 

atividades agropecuárias.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

2. ACORDO INTERNACIONAL PARA A MUDANÇA DO CLIMA 

 

A proteção dos recursos naturais e a mudança do clima são preocupações 

globais, que se consolidaram diante da percepção de que os problemas ambientais não 

estão restritos a territórios limitados. Segundo Nascimento (2012) “estamos em uma 

nave comum, existe a necessidade de países de todos continentes juntarem-se para 

resolver problemas ambientais, entre eles, o aquecimento global”. 

Neste capítulo procurou-se explorar os principais acordos internacionais sobre a 

mudança do clima; portanto, sem pretender de fato esgotar o assunto.  

Os acordos relacionados à mudança do clima foram desenvolvidos no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992), tendo sido 

elaborados e ratificados em Conferências das Partes. Neste trabalho, das Convenções 

e Conferências foram destacadas:  

 

 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992); 

 Conferências das Partes: (COP 1), (COP 7), (COP 14),  (COP 15), (COP 

20) 

 Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – 

Rio 92, Rio+20 

 

Entre os acordos e documentos elaborados durante a Conferência das Partes 

foram destacados: 

 

 Protocolo de Quioto (1997), acordo internacional ratificado para a 

diminuição dos gases do efeito estufa emitidos na atmosfera.; 

 Plano de Ação de Bali (2007), que discutiu o futuro da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas para Mudança Climática por meio de medidas de 

cooperação de longo prazo. 

 Plataforma de Durban (2011), que colocou em vigência o segundo 

período do Protocolo de Quioto. 
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Oportunamente, devido à importância fundamental na discussão do tema, foram 

destacados os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 

(IPCC).  

2.1 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), conhecida como Rio 92, Cúpula da Terra ou Eco-92 foi realizada na cidade 

do Rio de Janeiro em 1992. Ressalva-se que a primeira CNUMAD1 foi realizada em 

Estocolmo, Suécia, em 1972, e teve como objetivo a discussão sobre a questão 

ambiental para o desenvolvimento sustentável.  

A Rio 92 criou importantes documentos, como a Convenção das Mudanças 

Climáticas – que resultou no Protocolo de Quioto, a Convenção da Biodiversidade, a 

Declaração do Rio e a Agenda 21 (NASCIMENTO, 2012). 

A Agenda 21 Global reflete um consenso mundial e um compromisso político no 

nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental 

(CNUMAD, 1992) este documento possui o total de 40 capítulos, relacionados com: (i) 

combate à pobreza; (ii) mudança no padrões de consumo; (iii)  proteção ao meio 

ambiente; e outros. 

A CNUMAD 1992 foi um encontro que despertou um novo olhar para a questão 

do desenvolvimento sustentável. A partir dela as nações começaram a colocar em suas 

agendas temática ambiental, a fim de propor medidas para o futuro, assim construindo 

um mundo ecologicamente sustentável. 

 

2.2 Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

chamada de Rio+20 foi realizada em junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, 

depois de passados 20 (vinte) anos da Conferência Rio 92.   

                                                           
1
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, conhecida como Conferência de 

Estocolmo, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, foi a primeira Conferência global voltada para o 
meio ambiente, e como tal é considerada um marco histórico político internacional, decisivo para o 
surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, direcionando a atenção das nações para as 
questões ambientais (PASSOS 2009). 
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O objetivo principal foi renovar o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável, para com as gerações presentes e futuras, visando assegurar a promoção 

de um futuro para o planeta que seja econômico, ambiental e socialmente sustentável. 

Dentre os temas debatidos destacam-se a eliminação da pobreza e a economia 

verde no contexto da renovação dos compromissos pré-estabelecidos do 

desenvolvimento sustentável.  

O documento final da Conferência (2012a) apregoa que a mudança do clima é 

uma questão transversal e persistente da crise civilizatória, e que a dimensão e a 

gravidade dos impactos negativos das alterações climáticas afetam todos os países, 

em particular, os países pobres e em desenvolvimento, e que existe certa urgência 

para contornar aos impactos negativos da mudança do clima. Ainda, enfatiza que a 

adaptação às alterações climáticas representa uma prioridade global imediata e 

urgente, para combater os riscos que as populações mais vulneráveis vão sofrer devido 

às mudanças do clima.  

 

2.3 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, 

sigla em inglês) entrou em vigor em março de 1994. Os países que ratificaram a 

Convenção foram 195 e que são chamados de Partes da Convenção (UNFCCC, 

2015a).  

A Convenção divide os países signatários em dois grupos: 

 

 Países do Anexo I - Países Industrializados, que têm metas de redução das  

emissões de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono, a 

níveis abaixo das emissões de 1990. 

 

 País em desenvolvimento, ou não anexo I, que são países que não possuem 

metas estipuladas de redução de emissões de gases de efeito estufa, mas 

apresentam obrigações como a implantação de programas nacionais de 

mitigação e metas voluntárias, entre eles destaca-se o Brasil. 
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O objetivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é 

a estabilização das concentrações de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera em 

níveis tais que evitem a interferência perigosa com o sistema climático.  

A Convenção foi internalizada no Brasil por meio do Decreto de 1º de julho de 

1998, assinado em Nova York, em 9 de maio de 1992 (BRASIL, 1998), ressalta-se que 

o Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção. 

No artigo 2o, deste decreto diz que o objetivo final da UNFCCC é o de alcançar, 

em conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização 

das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma 

interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado 

num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à 

mudança do clima que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e 

que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável.  

O 4ª Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do 

Clima em 2007, afirma que as mudanças na quantidade de gases de efeito estufa e 

aerossóis da atmosfera, na radiação solar e nas propriedades da superfície terrestre 

alteram o equilíbrio energético do sistema climático. Os aumentos globais da 

concentração de dióxido de carbono se devem principalmente ao uso de combustíveis 

fósseis e a mudança no uso da terra (IPCC, 2007). 

A Convenção definiu ações e obrigações a serem cumpridas pelas partes, para 

alcançar o objetivo de estabilização das concentrações de gases de efeito estufa, as 

principais são apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Compromissos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima. 

Compromissos assumidos por todas as Partes 

Elaborar inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa. 

Implementar programas nacionais e/ou regionais com medidas para mitigar a mudança do clima e se 
adaptar a ela. 

Promover o desenvolvimento, a aplicação e a difusão de tecnologias, práticas e processos que 
controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa. 

Promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e outras, em 
observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema do clima. 

Promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança do 
clima. 

Compromissos específicos para os países desenvolvidos 

Adotar políticas e medidas nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, buscando 
reverter suas emissões antrópicas desses gases aos níveis de 1990, até o ano 2000. 

Transferir recursos tecnológicos e financeiros para países em desenvolvimento. 
Continua... 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_(qu%C3%ADmica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
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  Fonte:Elaboração própria baseado em (MMA,2015c). 
 

Os compromissos assumidos pela UNFCCC apresentados (Tabela 1) mostram 

planos ou metas de estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é o 

principal fórum multilateral focada no combate às alterações climáticas (IPCC, 2014). 

 

2.4 Conferência das Partes 

 

A Conferência das Partes (COP) é um órgão executivo da Convenção, 

representados por todos os Estados membros da UNFCCC.  

Uma das tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e dos inventários 

de emissões de GEE transmitidos pelas Partes (países). Com base nessas 

informações, a COP avalia os efeitos das medidas tomadas pelas Partes e os 

progressos realizados na consecução do objetivo final da Convenção. 

Os países membros reúnem-se anualmente, a primeira Conferência das Partes 

(COP-1) ocorreu em 1995 na cidade de Berlim, e desde então até o ano de 2014 

realizaram-se no total  20 reuniões da COP (Figura  2).  

Algumas COPs tiveram grande importância pelos avanços na direção da 

redução das emissões de GEE. Na primeira COP em 1995, foi firmado o Mandato de 

Berlim, no qual os países do Anexo I assumiram compromissos com a estabilização da 

concentração de GEE, por meio de políticas, medidas e metas quantitativas de redução 

das emissões dos GEE. 

Em 1997 na cidade de Quioto, foi aprovado o Protocolo de Quioto que  

estabeleceu o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que viabiliza tanto a 

diminuição de emissões em países do não Anexo I quanto a transferência de recursos 

dos países do Anexo I aos países em desenvolvimento. 

A definição das regras operacionais do Protocolo de Quioto foi um processo 

conturbado que ocorreu na COP de 2000 em Haia, que foi interrompida pela ausência 

de consensos na negociação. No início de 2001, os EUA anunciaram que não iriam 

participar das negociações de implementação do Protocolo de Quioto.  

Tabela 1 – Compromissos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima. Continuação  
Auxiliar os países em desenvolvimento, particularmente os mais vulneráveis à mudança do clima, a 
implementar ações de adaptação e se preparar para a mudança do clima, reduzindo os seus impactos 
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Em meados de 2001 foi retomada a discussão da COP 6 em Bonn. Nessa 

reunião foi estabelecido o Acordo de Bonn, no qual foram feitas concessões de modo a 

garantir a permanência de países como o Japão e a Federação Russa, necessária para 

a entrada em vigor do Protocolo. 

No fim de 2001, foi realizada a COP 7 em Marraqueche, sendo obtido o Acordo 

de Marraqueche que contemplava aspectos políticos do Acordo de Bonn e ambientais 

do Protocolo de Quioto. Na COP 7 foi criado também o Comitê Executivo do MDL e foi 

elaborada uma declaração que enfatiza a relação entre desenvolvimento sustentável e 

mudanças climáticas, definindo como prioridade nos países em desenvolvimento a 

erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. 

 A vigésima primeira Conferência das Partes está prevista para acontecer em 

Paris, França, em dezembro de 2015. Essa Conferência vai tentar buscar um novo 

acordo global que substitua o Protocolo de Quioto (UNFCC, 2015b). 

Outro tema importante que vem recebendo cada vez mais atenção no âmbito 

das negociações é a questão da adaptação à mudança do clima. No Relatório da 

Conferência das Partes na 20ª sessão, realizada em Lima, Peru, em dezembro de 

2014, na sua Decisão 3, diz que há uma necessidade de reforçar a comunicação 

existente relacionada com o processo para formular e implementar planos nacionais de 

adaptação (UNFCC, 2014). Um exemplo disso, que está em construção no Ministério 

do Meio Ambiente é o Plano Nacional de Adaptação a Mudança do Clima, a ser 

finalizado no ano de 2015 (este plano será melhor apresentado no capítulo 3). 
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Fonte: Elaboração própria baseado de (MENDES,2014). 

 

Ao longo de várias COPs realizadas o Brasil apresentou documentos relevantes 

sobre ações para minimizar a mudança do clima, por exemplo, na COP 14 (2008) 

realizada na Polônia, na cidade de Poznan, o governo brasileiro apresentou o Plano 

Nacional da Mudança do Clima (Capítulo 3). 

 E na COP 15 em Compenhague, o Brasil apresentou a Política Nacional da 

Mudança do Clima divulgando o seu compromisso voluntário de redução das emissões 

de gases de efeito estufa, projetadas para 2020 (Capítulo 3). 

 

2.5 Protocolo de Quioto 

O Protocolo de Quioto realizado no Japão na cidade de Quioto no ano de 1997 é 

um acordo internacional ratificado para a diminuição dos gases do efeito estufa 

emitidos na atmosfera. As Partes tiveram que comprovar que cumpriram com os 

acordos do Protocolo em 2005, quando o Protocolo entrou em vigor. Os países 

desenvolvidos comprometeram-se a reduzir suas emissões totais de GEE em pelo 

menos 5 % abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012.   

Para a redução das emissões de GEE foram propostos três mecanismos: 

Implementação Conjunta, Comércio de Emissões (créditos de carbono) e Mecanismos 

 Figura 2: História da Conferências das Parte entre 1995 e 2014. 
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de Desenvolvimento Limpo (MDL). Esses mecanismos são flexibilizações que facilitam 

as vias econômicas do compromisso por parte dos países desenvolvidos e grandes 

emissoras, através de projetos que reduzam as emissões de GEE.  

Desses três mecanismos, o MDL tem maior aplicabilidade no Brasil 

(SCARPINELLA, 2002). O MDL é um mecanismo que, de acordo com artigo 12 do 

Protocolo, é para que o desenvolvimento sustentável seja atingido e que contribua para 

o objetivo final da Convenção.  Deve-se ressaltar que o MDL é um mecanismo  

aplicado a partir de uma contribuição voluntária de países, que comprometem-se a 

cumprir suas metas, como o Brasil, que por meio de projetos reduzem as emissões de 

GEE. 

O Brasil ratificou o Protocolo através do Decreto Legislativo nº 144 de 2002, que 

aprovou o texto do Protocolo de Quioto sobre Mudança do Clima, por ocasião da 

Terceira Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações em 1997 (BRASIL, 

2002). 

O Artigo 10 do Decreto Legislativo 144/2002 determina que devem ser 

formuladas medidas para mitigar e para facilitar a adaptação adequada à mudança do 

clima, estimulados por meio de programas nacionais e regionais a serem realizados 

para a diminuição dos riscos climáticos que os setores da sociedade estão expostos 2. 

Recentemente, o Protocolo de Quioto sofreu alteração, ocorrida quando da COP 

18, em Doha, no Catar, no ano de 2012. A nova proposta do Protocolo determina a 

redução dos gases do efeito estufa de 18% ao nível inferior de 1990 no período de 

2013 e 2020 (UNFCCC, 2012b), no primeiro acordo do Protocolo a redução seria de 5 

% abaixo dos níveis de 1990. 

  

2.6 Plano de Ação de Bali 

 

 Plano de Ação de Bali foi assinado em 2007, na 13º Conferência das Partes 

(COP 13) na cidade de Bali, Indonésia, e teve como objetivo de discutir o futuro da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança Climática por meio de medidas 

de cooperação de longo prazo, que levou a criação do Grupo de Trabalho Ad Hoc 

                                                           
2
 Envolver nos programas os setores de energia, transporte, indústria, agricultura, florestas e tratamentos de 

resíduos. A implementação de tecnologias e métodos de adaptação para aperfeiçoar o planejamento espacial 
melhorariam a adaptação à mudança do clima 
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sobre Medidas de Cooperação de Longo Prazo (AWG-LCA) no âmbito da Convenção 

(UNFCCC, 2008).  

No Plano de Ação da Bali foram propostas as NAMAs (sigla em inglês) que são 

Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas; isso significa qualquer ação que reduz 

as emissões nos países em desenvolvimento, preparado por iniciativa governamental 

nacional.  

A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional da 

Mudança do Clima, conceitua mitigação como mudanças e substituições tecnológicas 

que promovam a redução do uso de recursos e as emissões por unidade de produção, 

bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito 

estufa e aumentem os sumidouros (BRASIL, 2009).  

A Tabela 2 ilustra quais decisões foram estipuladas no Plano de Ação de Bali.  

Tabela 2: Decisão do Plano de Ação de Bali 

Fonte: Elaboração própria, baseado em UNFCCC, 2008.   

 

Foi no âmbito da COP 13 – em Bali que o Brasil lançou o Fundo Nacional para 

Preservação e Conservação da Amazônia, que tem a função de realizar aplicações não 

reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e 

de promoção da conservação e do uso sustentável do bioma amazônico, de acordo 

com o Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008 (BRASIL, 2008).   Isso mostra o 

esforço nacional para o combate dos impactos das principais causas das emissões de 

GEE e danos ao meio ambiente no Brasil.  

 

2.7 Plataforma de Durban 

 

O acordo de Durban foi pactuado na COP 17, realizado na África do Sul, em 

2011, colocou em vigência o segundo período do Protocolo de Quioto. 

DECISÃO DO PLANO DE AÇÃO DA BALI 

Um ponto de vista comum sobre as medidas de cooperação de longo prazo,  
inclusive uma meta global de longo prazo para a redução de emissões. 

Intensificação das medidas nacionais/internacionais de mitigação da mudança do 
clima. 

Intensificação das medidas de adaptação. 

A intensificação das medidas de desenvolvimento e transferência de tecnologia em 
apoio às medidas de mitigação e adaptação. 

Medidas relativas ao fornecimento de recursos financeiros e investimento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.527-2008?OpenDocument
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Este segundo período do protocolo, que se iniciou no dia 1º de Janeiro de 2013 

com vigência até o ano de 2020, posteriormente confirmado na COP 18, realizada em 

Doha, 2012, destacam-se as saídas do acordo da Rússia, Japão e Canadá. 

A conferência de Durban também teve como importante decisão sobre o Fundo 

Verde Clima para que os países pobres e em desenvolvimento tenham recursos 

internacionais para serem utilizados em ações de mitigação e para adaptação às 

mudanças do clima, portanto, o Fundo Verde busca um equilíbrio entre a mitigação e 

adaptação. Em 2014, o Fundo arrecadou cerca de US$ 10 bilhões.  

Em Durban, África do Sul 2011, foi quando os governos reconheceram 

claramente a necessidade de elaborar o projeto para um novo acordo universal, para 

lidar com as alterações climáticas para além de 2020, onde todos irão desempenhar o 

seu papel para o melhor de sua capacidade e todos serão capazes de colher os 

benefícios de sucesso juntos (UNFCC, 2012c). 

 

2.8 Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) 

 

O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (Intergovernmental Painel 

on Climate Change, IPCC, sigla em inglês) foi criado em 1988 pela Organização 

Meteorológica Mundial (OMM)3 e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

(PNUA)4  visando a preparar, com base nos dados científicos disponíveis, as 

avaliações sobre todos os aspectos da mudança climática e seu impactos, tendo em 

vista a necessidade de formulação de estratégias (IPCC,2015). 

Os princípios do IPCC foram definidos e aprovados em outubro de 1998 

(alterados em outubro 2013) e diz que o papel do IPCC é avaliar o risco de mudanças 

climáticas induzidas pelo homem, seus impactos e potenciais opções para mitigação e 

adaptação com base na informação científica, técnica e socioeconômica.  

O IPCC, por ser um órgão intergovernamental, a revisão dos documentos 

científicos produzidos passa por especialistas de cada governo (IPCC, 2015).  A Figura 

3 mostra a estrutura organizacional do IPCC. 

                                                           
3
  A Organização Meteorológica Mundial (OMM) é uma agência especializada das Nações Unidas para 

meteorologia (tempo e do clima), hidrologia operacional e ciências geofísicas relacionadas. A OMM tem adesão de 
191 Estados-membros e territórios, em que o Brasil também faz parte.  
4
O Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) é a autoridade ambiental global de liderança que 

define a agenda ambiental global, promove a implementação coerente da dimensão ambiental do 
desenvolvimento sustentável, no âmbito do sistema das Nações Unidas e serve como um defensor de autoridade 
para o meio ambiente global (UNEP,2015). 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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O IPCC é organizado em três grupos de trabalho e uma força tarefa como 

observado, que elaboraram os Relatórios de Avaliação (Assessment Reports, AR, sigla 

em inglês). Os Grupos de Trabalho (GT) têm os seguintes objetivos (IPCC, 2015): 

 

GT I – Grupo de Trabalho 1 (WG I, em inglês Working Group I): tem o 

objetivo de avaliar os aspectos científicos do sistema climático e as alterações 

do clima. Os principais temas avaliados pelo GT I são: mudanças observadas 

no ar, temperaturas da terra e do oceano, chuvas, geleiras e camadas de 

gelo, oceanos e do nível do mar; perspectiva histórica e paleoclimáticas sobre 

as alterações climáticas; ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, gases e 

aerossóis; modelos e projeções climáticos;  causas e atribuições da mudança 

do clima. 

 

GT II – Grupo de Trabalho II (WG II, em inglês Working Group II): avalia a 

vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais à mudança do 

clima, as consequências positivas e negativas das alterações climáticas e as 

opções para se adaptar os sistemas ao impacto. Leva em consideração a 

inter-relação entre vulnerabilidade, adaptação e desenvolvimento 

sustentável. As informações são avaliadas por setor (recursos hídricos; 

ecossistemas; alimentos e florestas; sistemas costeiros; indústria e saúde 

Figura 3: Estrutura do Painel Intergovernamental da Mudança do Clima (IPCC). 

Fonte: Elaboração própria, baseado em IPCC, 2015.  
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humana) e regiões (África, Ásia, Austrália e Nova Zelândia; Europa; América 

Latina; América do Norte; regiões polares; Pequenas Ilhas). 

 

GT III – Grupo de Trabalho III (WG III, em inglês Working Group III): avalia 

as opções para mitigar a mudança do clima através da redução das emissões 

de gases com efeito de estufa. Os principais setores econômicos são levados 

em conta, tanto na perspectiva de curto prazo como de médio e de longo 

prazo. Os principais setores avaliados são: energia, transportes, indústria, 

agricultura, silvicultura, gestão de resíduos. O GT III analisa os custos e os 

benefícios das propostas de mitigação, considerando as medidas e os 

instrumentos políticos disponíveis. Cada vez mais, a abordagem é orientada 

para a solução. 

 

Força-tarefa (em inglês Task Force I em inglês): em inventários sobre as 

emissões de GEE, a Força-Tarefa tem o objetivo de supervisionar o Programa 

de Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa do IPCC (em inglês o 

National Greenhouse GasInventories Programme– NGGIP). A Força-Tarefa 

coordena um banco de dados sobre os fatores de emissão, cuja atividade 

principal é desenvolver e aperfeiçoar metodologias e programas (software) 

para cálculo das emissões e remoções (captura, sequestro) de GEE. 

 

As avaliações compiladas pelo IPCC auxiliam no entendimento de como realizar 

o tratamento científico da problemática; ou seja, contribui sobremaneira para o avanço 

do conhecimento científico para reduzir os níveis de incerteza das ações mitigadoras 

que visam a reduzir as causas da existência do problema e, também, as incertezas das 

iniciativas para se adaptar (adaptação) os sistemas aos efeitos adversos decorrentes 

dos impactos negativos (MENDES, 2014). 
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2.1.1 Relatórios de Avaliação do IPCC 

O Painel já publicou cinco (5) Relatórios de Avaliação Científico e Técnico sobre 

a Mudança do Clima, nos anos de 1990, 1995, 2001, 2007 e, o último, em 2014. 

Geralmente, os relatórios são apresentados em 3 (três) volumes, além de um relatório 

de síntese. Em seguimento, serão explicados, brevemente, alguns aspectos dos 

relatórios, para a melhor compressão sobre a problemática da mudança do clima. 

 

O Primeiro Relatório de Avaliação do IPCC (em inglês First Assessment 

Report – AR1) foi publicado em 1990. Informa que as emissões de dióxido de carbono 

tem sido responsável por mais de metade do efeito de estufa no passado e, é provável 

que assim permaneça no futuro. IPCC desenvolveu hipóteses, para os quatro cenários 

futuros de emissões GEE, chamados de cenários A, B, С e D, haverá duplicação da 

concentração do gás dióxido de carbono.  

O IPCC afirma que se mesmo todas as emissões antrópicas de dióxido de 

carbono fossem interrompidas no ano de 1990, cerca de metade do efeito do aumento 

da concentração de dióxido de carbono causada por atividades humanas ainda estaria 

evidente até o ano de 2100 (IPCC, 1990). 

O cenário A do IPCC, informa que a taxa média do aumento da temperatura 

média global será cerca de 0,3°C por década, com um intervalo de incerteza de 0,2-

0,5°C por década, durante o próximo século. Nos outros cenários de emissões (B,C e 

D), o IPCC assume que progressivamente ocorrerá crescentes níveis de controles, as 

taxas de aumento da temperatura média global de cerca de 0,2°C por década (Cenário 

B), logo acima de 0,1°C (Cenário C) e igual ou menor de 0,1°C por década, no cenário 

D (IPCC,1990). 

O Primeiro Relatório advertiu que a agricultura e a silvicultura sofrerão efeitos 

devido à mudança do clima, o impacto pode ser observado a nível regional e acarretará 

o declínio na produção em algumas regiões, por exemplo, no Brasil. 

O Segundo Relatório de Avaliação do IPCC (em inglês Second Assessment 

Report – AR2), em 1995, afirma que as concentrações atmosféricas de gases de efeito 

estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) 

têm crescido significativamente, desde os tempos pré-industriais. Estas tendências 

podem ser atribuídas as atividades humanas, principalmente o uso de combustíveis 

fósseis (petróleo, carvão mineral) e o uso alternativo da terra com agricultura. Os gases 
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de efeito estufa permanecem na atmosfera e afetam o clima por um longo tempo e, em 

consequência, o nível do mar continuaria a subir em séculos futuros, para além de 

2100, mesmo se concentrações de gases de efeito estufa fossem estabilizadas, esse e 

outros fenômenos continuariam a ocorrerem para além do tempo de estabilização da 

temperatura média global (IPCC,1995). 

Os modelos climáticos do Grupo de Trabalho I prevêem aumento da temperatura 

média da superfície global em cerca de 1ºC a 3,5°C até 2100, e um aumento associado 

no nível do mar de cerca de 15cm a 95 cm (IPCC,1995).   

O Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC (em inglês Third Assessment 

Report – AR3) de 2001 fornece uma avaliação com novas e alarmantes informações 

científicas sobre "uma interferência antropogênica perigosa com o sistema do climático" 

no que diz respeito a: (i) as grandezas e as taxas de mudanças no sistema climático, 

(ii) os impactos ecológicos e socioeconômicos das alterações climáticas, e (iii) o 

potencial para atingir uma ampla gama de níveis de concentração através da 

atenuação, além de informar sobre a adaptação para reduzir a vulnerabilidade 

(IPCC,2001). 

O AR3 utiliza cenários futuros para concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera, padrões globais e regionais de mudanças, taxas de variação de 

temperatura, precipitação e nível do mar, e mudança de ocorrência de eventos 

climáticos extremos. 

O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (em inglês Fourth Assessment 

Report – AR4) 5 de 2007, confirma que a mudança do clima está ocorrendo como 

resultado de atividades humanas, principalmente; e, o AR4 ilustra os impactos do 

aquecimento mundial já em curso e o que se espera no futuro, além de descrever o 

potencial de adaptação da sociedade para reduzir a sua vulnerabilidade. Ademais, 

apresenta uma análise de custos, políticas e tecnologias com vista a limitar a extensão 

das futuras alterações no sistema climático. 

 Entre os anos de 1995 e 2006 estão entre os doze anos mais quentes. Regiões 

terrestres têm aquecido mais rápido do que os oceanos. “E provável que a maior parte 

do aquecimento observado ao longo dos últimos 50 anos se deva ao aumento das 

concentrações de gases de efeito estufa” (IPCC, 2007).  

                                                           
5
 O presidente do IPCC, Dr.Rajendra K. Pachauri, recebeu o Premio Nobel da Paz 2007, por conduzir o trabalho do 

Painel Intergovernamental. 
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O Quinto Relatório de Avaliação do IPCC é o trabalho mais recente feito pelo 

Painel, foi entregue no final do ano de 2014. O relatório confirma a influência humana 

sobre o sistema climático é clara e crescente. A causa mudança do clima é 95% 

associada a causas antrópicas. 

O AR5 destaca que há meios para limitar as alterações climáticas e seus riscos 

sem afetar o desenvolvimento econômico e humano.  

Além disso, quanto mais as atividades humanas mudam o clima, maiores são os 

riscos de impacto severo e irreversível para pessoas e os ecossistemas naturais, além 

das mudanças serem mais duradouras em todos os componentes do sistema climático. 

Isto é, quanto mais esperarmos para agir, maiores serão os custos e os desafios 

tecnológicos, sociais e institucionais que enfrentaremos. 

O 5º Relatório projetou quatro cenários (Representative Concentration Pathways 

- RCPs ). As RCPs incluem um cenário rigoroso de mitigação (RCP2.6), dois cenários 

intermediários (RCP4.5 e RCP6.0) e um cenário com as emissões de GEE muito alta 

(RCP8.5). 

O aumento da temperatura média da superfície global, em relação a 1986-2005,  

no final do século 21 (2081-2100), é provável que os aumentos sejam os seguintes, 

considerando os diferentes cenários citados: 

 

 RCP 2.6 (mais otimista)     0,3°C a 1,7°C,  

 RCP 4.5          1,1°C a 2°C,  

 RCP 6.0  1,4° C a 3,1°C, 

 RCP 8.5 (pior cenário)    2,6°C a 4,8°C.  

 

As alterações climáticas irão aumentar os riscos existentes e criar novos riscos 

para os sistemas naturais e humanos. Os riscos são distribuídos de forma desigual e 

são maiores para as pessoas e comunidades desfavorecidas (IPCC,2014). 

Observando os cenários futuros, surgiu a ideia de adaptação à mudança do 

clima, que começa a entrar nas agendas de nacionais e internacionais, como medidas 

de mitigação que estão sendo construídas ao longo do tempo.  

O AR5 aponta para a questão da redução da emissão de gases de efeito estufa, 

que o problema não está alocado somente nos países desenvolvidos, nesta ou naquela 
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nação, mas sim em todos os territórios da Terra, mesmo que nesta ou aquela 

localidade não exista a vida humana, todas as vidas são afetadas. 

As principais ações que levaram a percepção do aumento da temperatura ou a 

mudança do clima, que já está ocorrendo, são impactos negativos de origem antrópica; 

o agravamento de secas, enchentes e outros fenômenos extremos, que estão 

acontecendo, são prenúncios de um futuro próximo repleto de desafios civilizatório. 

O último Relatório divulgado pelo IPCC, o AR5 diz que as políticas devem ser 

observadas em todas as escalas e níveis de governos (internacionais, regionais, 

nacionais e subnacionais), para que o apoio ao desenvolvimento de tecnologias, 

difusão e transferências, bem como o financiamento de ações e atividades sustentáveis 

em respostas às mudanças climáticas, para serem complementares e melhorarem a 

eficácia das políticas que promovem diretamente adaptação e mitigação. 

As principais negociações e acordos denotam a necessidade de forte articulação 

global entre todas as nações para mitigar os impactos e contornar os cenários 

negativos produzidos pelas ações humanas causadoras da mudança do clima. A 

importância desses acordos levam ao benefício de todas as partes, considerando que 

as ações implementadas localmente têm influência a nível global; isto é, pequenas 

ações locais em sinergia fazem a diferença para o combate aos riscos climáticos 

expostos.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. POLÍTICAS E PLANOS NACIONAIS DA MUDANÇA DO CLIMA  

  

O Brasil vem desempenhando um papel importante nas negociações 

internacionais sobre mudança do clima, mesmo não tendo obrigações quantificadas de 

redução de emissões no âmbito da UNFCCC, por não ter responsabilidade histórica 

significativa pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera.  

Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem buscando encontrar um caminho onde o 

esforço de mitigação da mudança do clima seja efetivo e a garantia do bem-estar de 

seus cidadãos seja a principal variável (PNMCL, 2008). 

Este capítulo irá mostrar as principais políticas e planos sobre a mudança do 

clima no âmbito do governo brasileiro. Serão realçadas as medidas que levam a 

diminuição dos riscos de danos que ocasionam prejuízos ao meio ambiente e, em 

consequência, a humanidade.  

  

 

3.1 Política Nacional da Mudança do Clima 

 

 A Política Nacional da Mudança do Clima (PNMC) foi instituída pela Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009.  Com a PNMC, o governo brasileiro adotou o 

compromisso nacional voluntário de implementar ações de mitigação das emissões de 

gases de efeito estufa, com vista em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um 

décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas 

emissões projetadas até 2020. 

 A PNMC e as ações dela decorrentes observaram os princípios da precaução, 

da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das 

responsabilidades comuns diferenciadas. A Política inclui medidas para prever, evitar 

ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no 

território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios 

científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos. O princípio do 

desenvolvimento sustentável é uma condição para enfrentar as alterações climáticas e 

conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.187-2009?OpenDocument


 
 

39 
 

comunidades que vivem no território nacional.  E, a PNMC considera a importância de 

promover a implementação de medidas de adaptação à mudança do clima pelas 3 

(três) esferas da Federação, federal, estadual e municipal, com a participação e a 

colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em 

particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. 

 O Artigo 7o  da Lei que institui a PNMC apresenta os instrumentos institucionais 

para a atuação: (i) Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; (ii)  Comissão 

Interministerial de Mudança Global do Clima; (iii) Fórum Brasileiro de Mudança do 

Clima; (iv) a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede 

Clima; e, (v) a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia 

e Hidrologia. 

 A Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima foi criada em 1999, 

coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para articular as ações 

de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima e seus instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte. Nessa Comissão 

participam um representante de cada órgão que tem como atribuição emitir proposta de 

políticas setoriais para mitigação da mudança global do clima e para adaptação do País 

aos seus impactos (BRASIL, 1999).  

 O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) tem o objetivo de 

conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os 

problemas decorrentes da mudança do clima. O fórum foi criado através do Decreto nº 

3.515, de 20 de junho de 2000 (BRASIL, 2000). O FBMC apoia-se na implementação 

de 15 Fóruns Estaduais. 

 A Rede Clima é instituída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

através da  Portaria nº 728, de 20 de novembro de 2007, composta por um 

representante de cada órgão, e que tem por finalidade gerar e disseminar 

conhecimentos e tecnologias para que o Brasil possa responder aos desafios 

representados pelas causas e efeitos das mudanças climáticas globais; e, também, 

para estudar alternativas de adaptação para a mudança do clima (BRASIL ,2007b). 

 O Decreto nº 7.390 de dezembro de 2010, regulamenta os artigos 6º, 11 e 12 da 

Lei 12.187/2009. No artigo 5º, o Decreto refere-se à projeção das emissões nacionais 

de gases do efeito estufa para o ano de 2020, de que trata o parágrafo único 

do artigo 12 da Lei nº 12.187 de 2009; isto é, a emissão nacional de GEE é calculada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3515.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3515.htm
http://acessibilidade.mct.gov.br/index.php/content/view/66471.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm#art12
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em  3.236 milhões tonCO2eq (toneladas equivalentes do dióxico de carbono), sendo 

composta pelas projeções de emissões  dos setores de energia, agronegócio e outros 

(Figura 4). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL,2010. 

 

A Mudança de Uso da Terra é a principal componente responsável pela emissão 

nacional, correspondendo o desmatamento pelo total de 1.404 milhões de tonCO2eq. A 

atividade agropecuária contribui com 730 milhões de tonCO2eq, principalmente oriunda 

da criação de ruminantes (BRASIL,2010).   

Para alcançar o compromisso voluntário em reduzir entre 36,1% e 38,9% suas 

emissões projetadas até 2020, foram projetadas a implementação de ações diversas; 

por exemplo, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, 

objetivando reduzir entre 1.168 milhões de tonCO2eq e 1.259 milhões de tonCO2eq do 

total das emissões estimadas para 2020 (BRASIL,2010). 

 A PNMC propõe medidas estratégicas para adaptação a mudança do clima no 

âmbito local, regional e nacional. Essa Política busca a mitigação dos impactos 

negativos no crescimento econômico, nos esforços de erradicação da pobreza e 

redução das desigualdades sociais para o desenvolvimento sustentável.   

 

Figura 4: Projeções de CO2 eq. em milhões de toneladas, por setor 
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3.2 Plano Nacional sobre a Mudança do Clima 

 

O Plano Nacional sobre a Mudança do Clima (Plano Clima) foi publicado, em 

dezembro de 2008, tendo como objetivo geral identificar, planejar e coordenar as ações 

e medidas que possam ser empreendidas para mitigar as emissões de gases de efeito 

estufa geradas no Brasil, bem como aquelas ações necessárias à adaptação da 

sociedade aos efeitos/impactos que ocorram devido à mudança do clima (PNMCL, 

2008). Os principais objetivos específicos são apresentados na Tabela 3. 

Cabe ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) orientar a 

elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima, instituído pelo Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007 

(BRASIL, 2007c). 

 

Tabela 3: Principais objetivos do Plano Nacional sobre a Mudança do Clima 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 
Fomentar aumentos de eficiência no desempenho dos setores da economia na 
busca constante do alcance das melhores práticas. 

2 
Buscar manter elevada a participação de energia renovável na matriz elétrica, 
preservando posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenário 
internacional. 

3 
Fomentar o aumento sustentável da participação de biocombustíveis na matriz de 
transportes nacionais e, ainda, atuar com vistas à estruturação de um mercado 
internacional de biocombustíveis sustentáveis. 

4 Buscar a redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média 
quadrienal, em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento 
ilegal zero. 

5 Eliminar a perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil, até 2015. 

6 
Fortalecer ações intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das 
populações. 

7 
Procurar identificar os impactos ambientais decorrentes da mudança do clima e 
fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que se possa traçar 
uma estratégia que minimize os custos socioeconômicos de adaptação do País. 

Fonte: Elaboração própria, baseado no PNMCL (2008). 

 

 Um dos setores citados pelo objetivo específico 1 do Plano Clima é o setor 

agrícola (Tabela 4), em que também são destacados na área de energia, transporte, 

indústria, florestas, resíduos. As questões referentes ao setor agrícola serão 

apresentadas no capítulo 4, quando abordar-se-á o manejo adequado para aumentar o 

armazenamento de carbono no solo, a recuperação de áreas degradadas, 
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intensificação da pecuária bovina, as melhorias dos cultivos e da fertilização dentre 

outros assuntos referentes às tecnologias e práticas de mitigação que buscam a 

redução das emissões de carbono na composição do produto interno bruto brasileiro e, 

em consequência, o aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado 

internacional, fazendo crescer a renda e gerando excedentes econômicos que possam 

garantir melhorias no nível de bem-estar social (PNMCL, 2008). 

O Plano é compostos por quatro eixos principais: (i) oportunidades de mitigação: 

(ii) impactos, vulnerabilidades e adaptação; (iii) pesquisa e desenvolvimento; e, (iv)  

educação, capacitação e comunicação.  

O Plano Clima tem caráter dinâmico, devendo passar por revisões periódicas ao 

longo do tempo. No ano de 2013, foi realizada uma atualização, conforme 

determinação do Decreto 6263/2007 (BRASIL.2007c). Neste mesmo ano, foi aberta 

uma consulta pública para os recebimentos de sugestões e, posteriormente, ainda 

neste momento pendente, haverá a divulgação da nova versão do Plano. 

O Artigo 2º do Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que regulamenta os 

artigos 6o, 11 e 12 da PNMC, ele determina que o Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima seja integrado pelos planos e ações de prevenção e controle do desmatamento 

nos biomas e, também, pelos planos setoriais de mitigação e de adaptação às 

mudanças climáticas; portanto, o Plano Nacional é composto pelos seguintes 

instrumentos (BRASIL, 2010): 

 

 Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm); 

 Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no 

Cerrado (PPCerrado); 

 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE); 

 Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a 

Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura 

(Plano ABC); 

 Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia; 

 Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação 

de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação 

(Plano Indústria); 
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 Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação à Mudança do Clima na Mineração de 

Baixa Emissão de Carbono; 

 Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à 

Mudança do Clima (PSTM);  

 Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-

Saúde) 

  

 Os planos setoriais são elaborados com cinco (5) conteúdos mínimos, a saber: 

(i) meta de redução de emissões em 2020; (ii) ações a serem implementadas; (iii) 

definição de indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade; (iv) 

proposta de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do respectivo 

Plano; e, (v) estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos. 

Cabe enfatizar a necessidade da revisão e atualização do Plano Nacional em 

função de iniciativas importantes, tais como: (i) Política Nacional da Mudança do Clima; 

(ii) Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas (NAMAs, sigla em inglês); (iii) os 

planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas; (iv) os 

planos setoriais de mitigação e de adaptação à mudança do clima; e, (v) o Fundo 

Nacional sobre Mudança do Clima. 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima constitui, portanto, um marco 

relevante para a integração e harmonização de políticas públicas, seguindo as 

diretrizes gerais da Política Nacional da Mudança do Clima (PNMCL, 2008). 

 

3.3 Plano Plurianual (2012-2015) 

 

O Plano Plurianual (PPA) instituído pela Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, 

é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e 

metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, 

orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento 

sustentável (BRASIL,2012), inclusive para as ações relativas ao Plano Nacional de 

Mudança do Clima.  

No PPA, o programa que trata sobre o assunto da mudança do clima é o 

denominado de Programa 2050; que conta com o orçamento no valor de R$ 2.252.274 

a serem investidos em seis (6) objetivos a serem trabalhados com o Ministério do Meio 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.593-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.593-2012?OpenDocument
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Ambiente (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  Os dois 

objetivos do MMA são: (i) Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas considerando o desenvolvimento sustentável e a 

diversidade regional; e, (ii) Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e 

sociais decorrentes da mudança do clima, processos de desertificação e degradação 

da terra para minimizar prejuízos materiais, impactos nos ecossistemas e promover a 

melhoria socioambiental por meio de medidas de adaptação. 

Os quatro (4) outras objetivos cabem ao MCTI exercê-las, as medidas previstas 

são: (i) Gerar cenários ambientais, com especificidades regionais, por meio da 

construção do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global, para formulação de 

políticas públicas de mitigação, adaptação e redução de vulnerabilidades; (ii) Gerar e 

disseminar conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das 

mudanças climáticas por intermédio de uma rede formada pelas instituições públicas e 

privadas de pesquisa e ensino; (iii) Avaliar os impactos das mudanças climáticas nos 

sistemas naturais brasileiros por meio do monitoramento de emissões e de observação 

das manifestações do clima; e, (iv) Expandir a previsão de tempo, de qualidade do ar e 

do clima em escala regional e global. 

O PPA 2012-2015 é um instrumento marcante da gestão ambiental do governo 

brasileiro, porque de maneira inédita explicita recursos para a consecução da 

elaboração do Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e outras 

iniciativas, tais como: (i) Monitoramento Contínuo das Emissões Setoriais de Gases de 

Efeito Estufa no Brasil; (ii) Adequação ecológica e socioambiental de instrumentos de 

uso, produção e consumo sustentável em áreas suscetíveis à desertificação; (iii) 

Criação do marco legal e institucional do Mecanismo de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (REDD).  

O PPA contribui para o combate dos efeitos negativos da mudança do clima e 

para a diminuição dos riscos socioeconômicos, criando rubrica com recursos 

explicitados para a implementação dos objetivos, medidas e ações da PNMC e do 

Plano Clima.  

 

 

 

 



 
 

45 
 

3.4 Plano Nacional de Adaptação 

 

O Plano Nacional de Adaptação (PNA) é um documento em construção, que 

ainda vem sendo elaborado pelo Grupo de Trabalho em Adaptação (GT Adaptação) 

criado em 2013, como parte do Grupo Executivo (GEx) do Comitê Interministerial de 

Mudança do Clima (CIM), de acordo com o Decreto n° 6.263/ 2007. O Comitê – CIM é 

composto por 17 representes de órgãos governamentais6 (BRASIL, 2007c).  

Com a criação do GT Adaptação e com o início das atividades para elaboração 

do Plano Nacional de Adaptação, o tema de adaptação passou a se destacar no âmbito 

das atividades desenvolvidas para mitigação da mudança climática.  A primeira reunião 

do GT realizou-se em fevereiro de 2013, foi coordenado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O prazo 

para a conclusão do Plano de Adaptação está previsto para junho de  2015, de acordo 

com o programa existente no PPA 2012-2015 (item 3.3). O Plano de Adaptação tem 

como objetivo desenvolver e implementar instrumentos de adaptação às mudanças 

climáticas.  

Por se tratar de um documento em construção não é possível acessar seu 

conteúdo; entretanto, as atividades para construção do Plano podem ser vistas na 

página do MMA, com acesso no endereço <www.mma.gov.br/clima/adaptacao>. 

GT Adaptação desempenha o papel de órgão articulador dos atores 

governamentais, procede à apreciação dos subsídios técnicos recebidos incorporando-

os no processo de elaboração, identifica medidas e iniciativas que concorram para a 

formulação das diretrizes, busca oferecer visibilidade do tema adaptação no âmbito do 

governo, fornece um retrato da situação do país no que concerne à adaptação, 

pretende implantar o monitoramento das ações planejadas por meio de indicadores do 

                                                           
6 Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará; Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; 

Ministério da Fazenda; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; 

Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; do Desenvolvimento Agrário; 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; dos Transportes; e Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência 

da República 
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futuro Plano Nacional de Adaptação (MMA.2015d).  Outro papel importante do GT é a 

elaboração dos capítulos setoriais pertinentes a cada agenda ou pasta do governo.  

O GT Adaptação realiza reuniões mensais para discutirem o Plano dos 

seguintes setores: 

1. Agricultura; 

2. Biodiversidade e Ecossistemas;  

3. Cidades; 

4. Gestão de Risco aos Desastres;  

5. Indústria e Mineração; 

6. Infraestrutura; 

7. Povos e Populações Vulneráveis; 

8. Recursos Hídricos; 

9. Saúde; 

10. Segurança Alimentar e Nutricional; 

11. Zonas Costeiras. 

 

Alguns desses setores, como a agricultura, já possuem planos setoriais de 

mitigação e de adaptação às mudanças climáticas (item 3.2), conforme Decreto nº 

7.390, de 9 de dezembro de 2010.  

Cabe destacar que o GT Adaptação inovou no processo de consulta pública 

estabelecido sob a Coordenação do MMA. Um processo inicial de consulta prévia, em 

novembro de 2014, através de uma chamada pública7, teve contribuições derivadas da 

participação de 72 respondentes distribuídos entre representações individuais e 

coletivas do setor empresarial, governamental, academia e sociedade civil. As 

respostas à chamada corresponderam a 55% de opiniões pessoais e 42% a opiniões 

institucionais (MMA, 2014). 

Os participantes da Chamada expressaram a necessidade do PNA ser 

construído de forma integrada, apontando os riscos climáticos por setores e biomas 

brasileiros (MMA, 2014). 

O Plano Nacional de Adaptação será uma referência para o sistema de certa 

capacidade de adaptar-se a novos cenários, reduzindo risco de danos frente a 

                                                           
7
  Ressalta-se que esse processo não exclui a futura consulta pública do PNA e outras políticas públicas 

(MMA,2015d). 
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condições que antes não existiam ou não aconteciam com tanta frequência de 

ocorrência.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. A MUDANÇA DO CLIMA E O SETOR AGROPECUÁRIO 

  

A mudança do clima pode trazer impactos negativos não mitigados ou previstos 

em planejamentos que acarretam danos em setores essenciais e, em consequência, 

perdas para o desenvolvimento socioeconômico do país.   

A agricultura é um importante setor da economia brasileira, que responde por 

aproximadamente de 22% do PIB do agronegócio; sendo composto por 15% do valor 

da produção vegetal (principalmente as culturas da soja, milho, algodão e cana) e os 

restantes 6% são oriundos das atividades da pecuária, principalmente da bovinocultura 

de corte (CEPEA, 2015).  

De acordo com o censo agropecuário de 2006, o Brasil possui cerca de 5 

milhões de estabelecimentos rurais, sendo 84% pertencentes a agricultores familiares 

que são cerca de 12 milhões de pessoas, que representam aproximadamente 74% do 

pessoal ocupado no setor agropecuário brasileiro. E, aproximadamente 16% dos 

estabelecimentos rurais, cerca de 8 mil estabelecimentos são grandes fazendas 

comerciais que ocupam aproximadamente 75% da terra cultivada, cerca de 250 

milhões de hectares, que respondem por aproximadamente 66% do valor bruto da 

produção agropecuária (IBGE, 2009). Todos serão afetados, mas principalmente a 

maioria dos produtores familiares, que se encontram na região do semiárido brasileiro.    

A agricultura brasileira tem apresentado excepcional desempenho, na safra 

2012/13, quando alcançou novo recorde, superior a 186,1 milhões de toneladas 

(DEAGRI, 2013).   

O potencial declínio da produtividade e da renda agrícola devido ao aquecimento 

global poderá ter um expressivo impacto negativo na atividade agropecuária, com 

consequências importantes no crescimento econômico, nos níveis de pobreza e de 

bem-estar da população em geral. 

 A temperatura e a precipitação são fatores que a agricultura é dependente, o 

aumento ou diminuição desses fatores alteram a ciclo de plantações em todas as 

regiões do país, podendo haver mudança de cultura por regiões. Regiões atualmente 

importantes poderão sofrer deslocamento de suas áreas cultivadas para outras regiões.  
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  O setor agropecuário destaca-se como particularmente sensível aos efeitos das 

mudanças climáticas (IPEA, 2011). O Brasil poderá perder cerca de 11 milhões de 

hectares de terras adequadas à agricultura, por causa das alterações climáticas até 

2030 (PBMC, 2013b). 

 Neste capítulo aborda como a mudança do clima pode afetar o setor agrícola 

brasileiro, apresenta os impactos e os modelos de adaptação do setor. 

 

4.1 Impactos na Agricultura  

  No Brasil, estudos pioneiros realizados por Assad et al. (2008), com modelo 

climático diante do aquecimento global, apresenta cenários agrícolas para os anos 

2020, 2050 e 2070. O estudo utiliza modelos climáticos globais associados ao Relatório 

do IPCC de 2007. Avalia o índice de temperatura, principalmente, sendo que a 

precipitação também é um importante fator para o desempenho considerado para setor 

agrícola. Os autores apresentam dois cenários: (i) o cenário A2 que é mais pessimista, 

pois estima um aumento de temperatura entre 2°C e 5,4ºC até 2100; e, (ii) o cenário B2 

que é um pouco mais otimista, prevê aumento de temperatura entre 1,4°C e 3,8ºC em 

2100. Os resultados da simulação apontam para os seguintes impactos no setor 

agrícola brasileiro: 

 

 O aquecimento global pode comprometer a produção de alimentos, 

levando a perdas que variam de R$ 7,4 bilhões em 2020 até R$ 14 bilhões 

em 2070.  

 A soja deve ser a cultura mais afetada, no pior cenário (A2), as perdas de 

produtividade podem chegar a 40% em 2070, levando a prejuízo de R$ 7,6 

bilhões. 

 O café arábica deve perder até 33% da área de baixo risco (principalmente 

em São Paulo e Minas Gerais), apesar de aumento de área propícia para 

produção no Sul do país.  

 Milho, arroz, feijão, algodão e girassol também sofrerão forte redução de 

área de baixo risco no Nordeste, com perda significativa da produção. 

 A mandioca sofrerá graves perdas no Nordeste; embora com 

compensação de áreas de menor risco no sul do país. 
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 A cultura da cana-de-açúcar poderá dobrar a área de ocorrência, 

principalmente nas regiões sul e sudeste, nas próximas décadas. 

  

 Observando a todos esses impactos projetados para cenários futuros, fica nítido 

a urgência de tomada de decisão sobre as medidas de mitigação e de adaptação para 

o setor agropecuário. Na ausência de ações planejadas, as grandes perdas serão 

inevitáveis, irão ocorrer problemas na economia do agronegócio, serão gerados novos 

problemas socioeconômicos importantes para a maiores dos agricultores familiar e o 

setor agropecuário reduzirá o seu papel no desenvolvimento do Brasil.   

 As populações mais pobres, a exemplo da população rural do semiárido 

nordestino, cuja maioria é pequeno produtor da agricultura familiar brasileira, se 

apresentam como o grupo social mais vulnerável às mudanças climáticas devido aos 

baixos índices de desenvolvimento social e econômico. Afirma-se que (PBMC, 2013a): 

 

Boa parte do setor agrícola nordestino, especialmente as culturas da 
mandioca, algodão, soja, arroz, milho e feijão, serão fortemente impactados 
pelas mudanças climáticas. A mandioca sofrerá uma drástica redução de seu 
plantio podendo até desaparecer do Semiárido nordestino. Diversos estudos 
apontam também para uma intensificação dos efeitos migratórios resultantes 
dos impactos das mudanças climáticas na agricultura. 

   

 A Tabela 4 mostra a redução das áreas propícias para oito culturas principais, 

com exceção da cana de açúcar que deverá ampliar sua área de cultivo, embora com 

deslocamentos regionais (MARGULIS et al., 2010). 

 

Tabela 4: Variação das culturas, de acordo com cenários B2 e A2. 

Culturas 

Variação em relação à área atual 

Cenário B2 (1,4°C e 3,8ºC) Cenário A2 (2°C e 5,4ºC) 

2020 2050 2070 2020 2050 2070 

Algodão -11% -14% -16% -11% -14% -16% 
Arroz -9% -13% -14% -10% -12% -14% 
Café -7% -18% -28% -10% -17% -33% 
Cana 171% 147% 143% 160% 139% 118% 
Feijão -4% -10% -13% -4% -10% -13% 

Girassol -14% -17% -18% -14% -16% -18% 
Mandioca -3% -7% -17% -3% -13% -21% 

Milho -12% -15% -17% -12% -15% -17% 
Soja -22% -30% -35% -24% -34% -41% 

Fonte: Margulis et al., 2010 
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 Na Tabela 4, em ambos os cenários, os dados revelam que somente a cultura 

da cana de açúcar terá um crescimento de área propícia superior a 100%. Para as 

demais culturas, o aumento das temperaturas deverá reduzir as áreas com baixo risco 

de produção, como no caso extremo da soja, que no cenário A2 terá sua área favorável 

de plantio encolhida em 41% até o ano 2070.  

 Os maiores impactos afetarão as culturas da soja, milho e café. As culturas de 

milho, arroz, feijão, algodão e girassol deverão sofrer impacto significativo no Agreste 

Nordestino, que é responsável pela maior parte da produção regional de milho, e, 

também, ocorrerá danos significativos nessas culturas na região dos cerrados 

nordestinos – sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia (Margulis et al., 2010). 

 Os resultados das simulações de aumento da temperatura afetando o setor 

agrícola ao longo dos anos foram analisados no Primeiro Relatório de Avaliação 

Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, afirma-se que os impactos das 

mudanças no clima tornarão as desigualdades sociais ainda mais acentuadas. Esses 

impactos tenderão a gerar insegurança alimentar, em função da queda na produção da 

agricultura de subsistência, com falta de alimentos para as populações expostas 

diretamente às adversidades climáticas (PBMC, 2013a); além da escassez de água. 

 Na pecuária, um aumento de temperatura da ordem de 3°C pode causar perdas 

de 25% da capacidade de pastoreio para bovinos de corte e aumentos do custo de 

produção de 20% a 45%. A carne brasileira se tornaria mais cara que a de seus 

concorrentes mais importantes (Uruguai, Argentina e Austrália), caso estes países não 

sofram igualmente com as consequências da mudança do clima (Margulis et al., 2010). 

 Na região sul brasileira, a mudança do clima afetará o setor agrícola, mas com 

alguns impactos positivos, uma vez que com o aumento da temperatura irá colocar fim 

nas geadas, proporcionando certa adaptação de outras culturas. A dinâmica climática 

deverá causar uma migração das culturas adaptadas ao clima tropical para o sul do 

país (PBMC, 2013b). 

 A partir de 2050, a cada ano, de acordo com o pior cenário, o PIB brasileiro 

poderá perder aproximadamente 2,5% do seu valor devido aos efeitos do aumento de 

temperatura no setor agropecuário (ASSAD et al., 2013). 

 Algumas medidas de mitigação e adaptação do setor agrícola já estão 

consolidadas no Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas 
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para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, 

também chamado de Plano ABC, de acordo com o Decreto n° 7.390/2010.  

 O objetivo geral do Plano ABC é promover a redução das emissões de GEE na 

agricultura, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais e aumentando a 

resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais, possibilitando a adaptação 

do setor agropecuário às mudanças climáticas (MAPA, 2012). 

 O Decreto nº 7.390 de dezembro de 2010 que determina a projeção das 

emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de 2020 (Capítulo 3). No seu 

artigo 11, determina que as estimativas anuais de emissões do GEE seriam de 

responsabilidade do MCTI e publicadas a partir de 2012.   

 Para o Setor Agropecuário são apresentadas a trajetória de emissões e a 

projeção para 2020 (Figura 5). De acordo com o Decreto, o limite máximo de emissão 

de 596 Tg CO2eq é indicado no Plano ABC.  

 

 
Figura 5: Estimativas de emissões, II Inventário brasileiro e limite de emissões em 2020 para o setor 

Agropecuário. 

Fonte: MCTI, 2014 
 

 O gráfico permite identificar que o setor emitiu 9% a menos em 2012 (Figura 5), 

tendo como base a trajetória da exponencial do ano 2005 (MCTI, 2014). 

Decreto nº 7.390, Plano ABC e 

Estimativas Setor Agropecuário 
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  O gráfico (Figura 5) mostra que sem as medidas de mitigação, no caso o Plano 

ABC, os gases do efeito estufa tenderão a um crescimento que não contribuiria para a 

iniciativa voluntária de redução das emissões desses gases. 

 As medidas de adaptação para impedir o crescimento das emissões e métodos de 

adaptação da agricultura para a mudança do clima são apresentados a seguir (próximo 

item 4.2)  

 

4.2  Adaptação da Agricultura  

 

 A mudança do clima terá impactos negativos significativos na agricultura, como a 

queda de produtividade e o deslocamento de cultivos para diferentes regiões 

brasileiras, afetando principalmente a parcela mais pobre e vulnerável da sociedade. 

 Para amenizar os riscos são necessárias medidas de adaptação para evitar perdas 

maiores nas regiões onde os efeitos da mudança do clima serão mais graves.  

 O Governo brasileiro está desenvolvendo medidas de adaptação proativas para 

enfrentar os riscos emergentes dos impactos da mudança do clima sobre os principais 

setores que sustentam a economia do país, especialmente no setor agrícola (Assad et 

al., 2013).  

 As medidas dispostas no plano setorial de adaptação da agricultura serão 

dispostas no Plano Nacional de Adaptação (PNA). Deve-se salientar que o Plano ABC 

sofrerá revisão periódica obrigatória, conforme estabelece o Decreto.  

 O atual estágio de conhecimento permite apontar os desafios que deverão ser 

enfrentados (Tabela 5). Estes desafios são derivados do mapeamento de 

vulnerabilidades, oportunidades, investimentos e perfil social das diferentes regiões 

brasileiras (MAPA, 2012) 

. 
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Tabela 5: Desafios para adaptação à mudança do clima na agricultura. 

1- Qualificar técnicos e produtores para a adoção de sistemas e tecnologias que contribuam para a 
adaptação às mudanças climáticas; 

2- Incentivar a adesão de técnicos e produtores, apresentando as vantagens do processo de transição 
para a diversificação de sistemas produtivos nas propriedades rurais e para a adoção de tecnologias 
que permitam o aumento da resiliência, a adaptação e o uso de energias renováveis, considerando os 
aspectos econômicos, sociais e ambientais; 

3- Reduzir os riscos e minimizar os impactos da mudança do clima na agricultura por intermédio do 
Plano Nacional de Redução de Riscos e Desastres, integrante do Plano Nacional de Adaptação às 
Mudanças Climáticas, considerando as possibilidades de inserção no seguro agrícola e em outros 
instrumentos de política agrícola; 

4- Formar e aperfeiçoar competências, em curto e médio prazos, focadas em mudanças climáticas e 
sustentabilidade na agricultura; 

5- Fortalecer as ações da assistência técnica e extensão rural com vistas à adequação do setor 
produtivo aos efeitos da mudança do clima, visando à orientação de medidas de adaptação que, 
preferencialmente, também mitiguem as emissões de GEE; 

6- Fortalecer ações de contenção, redução e prevenção da desertificação e arenização, de forma a 
estabelecer a reconversão produtiva das áreas atingidas e a minimização dos impactos; 

7- Desenvolver e adequar tecnologias de produção que viabilizem a adaptação, garantindo a sua 
transferência aos produtores 

8- Desenvolver sistemas de produção diversificados, com foco no aumento da resiliência e eficiência 
dos sistemas e na adaptação necessária às mudanças climáticas identificadas nos mapas de 
vulnerabilidades, buscando sustentabilidade ambiental, geração de renda e melhoria da qualidade de 
vida; 

9- Criar mosaicos produtivos, baseados na interação de sistemas integrados de lavoura-pecuária-
floresta, em áreas produtivas, florestadas, de vegetação nativa e corredores ecológicos, resultando no 
aumento da resiliência regional e no uso e na conservação de recursos naturais (biodiversidade, água, 
solos), em conformidade com a legislação vigente; 

10- Estabelecer e adequar os procedimentos dos agentes financeiros para operação em modalidades 
que incorporem ações de adaptação/mitigação, incluindo financiamento de sistemas diversificados, do 
uso sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos, e de geração e uso racional de energia 

11- Desenvolver e disponibilizar tecnologias, por meio de programas de PD&I, que contemplem a 
gestão integrada de recursos naturais (biodiversidade, água e solo), a disponibilidade de recursos 
genéticos, a segurança biológica e o uso de energias renováveis; 

12 - Garantir acesso às fontes de informações climáticas federais, estaduais e municipais relacionadas 
à agricultura. 

Fonte: MAPA, 2012. 

  

Os desafios apresentados mostram que medidas devem ser tomadas para 

conter os efeitos da mudança do clima na agricultura (Tabela 5) e para isso são 

adotadas as seguinte ações (MAPA, 2012): 

 

 Recuperar área de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas por meio do 

manejo adequado e adubação; 

 Aumentar a adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e 

de Sistemas Agroflorestais(SAFs) em 4 milhões de hectares; 

 Ampliar a utilização do Sistema Plantio Direto (SPD) em 8 milhões de hectares; 

 Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN): ampliar o uso da fixação biológica em 5,5 

milhões de hectares; 
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 Promover as ações de reflorestamento, expandindo a área com florestas plantadas, 

destinada à produção de fibras, madeira e celulose em 3,0 milhões de hectares, 

passando de 6,0 milhões de hectares para 9,0 milhões de hectares; e 

 Ampliar o uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos de 

animais para geração de energia e produção de composto orgânico (biodigestores). 

 

O Programa de Inteligência Climática na Agricultura (MAPA,2012), visa 

desenvolver: (i) Índice de vulnerabilidade desenvolvido, (ii) Conjunto de mapas de 

vulnerabilidade, (iii) Conjunto de áreas prioritárias identificadas, (iv) Conjunto de 

critérios para priorização de áreas, (v) Sistema de Alerta Climático. 

Outros planos previstos para a adaptação desse setor são: Seguro Rural, 

Pesquisa e Transferências de Tecnologias, Análise de Risco de Pragas e Agentes 

Financeiros (MAPA, 2012).  

Entre 2016 e 2020, com as ações serem cumpridas são esperados os seguintes 

resultados (MAPA, 2012): 

 

 Mapeamento da vulnerabilidade nas áreas prioritárias; 

 Desenvolvimento de técnicas e tecnologias adequadas à resiliência; 

 Adoção de práticas capazes de minimizar os efeitos das variações 

climáticas. 

 

Conforme o Plano ABC é estratégico investir em sistemas diversificados, com o 

uso sustentável da biodiversidade e racional dos recursos hídricos, apoiar o processo 

de adaptação dos sistemas produtivos, organizar a produção, garantir a geração de 

renda; além disso, investir na pesquisa para identificação de vulnerabilidades, 

modelagem, adaptação de sistemas produtivos, recursos genéticos, melhoramento, 

recursos hídricos, dentre outros. 

Ainda, é importante destacar os instrumentos de apoio no processo de 

adaptação da agricultura: zoneamento e seguro safra. 

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático – é necessário um novo 

zoneamento para contribuir com as medidas de adaptação da agricultura, servindo à 

política de gestão de riscos na agricultura, uma vez que tem como objetivo minimizar 

os riscos agronômicos relacionados aos fenômenos climáticos. O zoneamento permite 
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a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos 

de solo e ciclos de cultivares (MAPA,2015). Como instrumento de financiamento, 

também orienta aos produtores no seu planejamento, indicando o que e quando 

plantar, evitando perdas de toda ordem.  

    O Garantia Safra (GS) é um programa voltado principalmente para os 

agricultores localizados na região Nordeste, aqueles que historicamente sofrem perdas 

de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. De acordo com os cenários 

apresentados, os pobres agricultores dessa região são os mais vulneráveis aos riscos 

do clima. 

Finalmente, devemos considerar que o setor agrícola é complexo. Apresenta 

significativa diversidade de sistemas de produção que são diretamente dependentes 

dos fatores climáticos.  

Não há uma solução única para o setor enfrentar os desafios econômicos, 

ambientais e sociais impostos pela mudança do clima; portanto, é necessário um 

esforço conjunto, tanto no desenvolvimento de novas tecnologias quanto na 

implantação de ações que promovam a convergência entre o aumento da produção 

sustentável de alimentos e de energia e as ações de mitigação frente às mudanças 

climáticas. 

As ações de mitigação e adaptação dos agroecossistemas abrange o 

desenvolvimento de novas tecnologias que promovam a convergência entre o aumento 

da produção sustentável de alimentos e de energia com a redução de emissões de 

gases de efeito estufa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mudança do clima impõe desafios que têm se mostrado difíceis de serem 

enfrentados e vencidos. 

O Painel Intergovernamental da Mudança do Clima afirma de maneira 

inequívoca que são as atividades humanas as principais causadoras do aquecimento 

global, que provocam a mudança do clima, com alterações ambientais persistentes e 

desastres com proporções cada vez maiores. 

O aumento das emissões de gases de efeito estufa resulta em cenários cada 

vez mais extremos para a sobrevivência e adaptação que as futuras gerações irão 

enfrentar 

Os tratados internacionais sobre mudança do clima visavam às ações e aos 

mecanismos de mitigação das mudanças do clima; mas, recentemente, as atenções 

voltaram-se, também, para as ações que visam à adaptação dos setores econômicos.  

As ações de redução de emissões de gases de efeito estufa para mitigar 

impactos negativos devem ser associadas às medidas de adaptação dos sistemas à 

mudança do clima para resultarem na redução dos riscos de danos socioeconômicos e 

ambientais, principalmente para a população pobre e mais vulnerável da sociedade. 

Países e regiões devem reduzir sua vulnerabilidade mediante políticas, plano, 

programa e projetos articulados em diferentes níveis de governo e sociedade, com 

aumento significativo da resiliência do sistema socioeconômico, ao mesmo tempo, 

dotando de maior resistência e capacidade de recuperação mais rápida frente a novos 

impactos negativos futuros. 

A criação da Secretaria de Mudança do Clima e Qualidade ambiental do 

Ministério do Meio Ambiente, em 2007, é uma resposta institucional do governo 

brasileiro para o enfrentamento da mudança do clima, tendo como resultado do seu 

trabalho a elaboração do Plano Nacional de Mudança do Clima em 2008, e, também, o 

Plano Nacional de Adaptação que está em construção, ainda com conclusão prevista 

para 2015.  

A necessidade de ações de mitigação e adaptação dos diversos setores 

econômicos denota a importância de haver um órgão de alta hierarquia que articule a 

mobilize os agentes de maneira coordenada, a exemplo da Secretaria de Mudança do 

Clima. 
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O Brasil tem apresentado iniciativas voluntárias para redução de emissões de 

gases de efeito estufa, por meio de políticas e planos setoriais e nacionais. 

A agricultura é um setor fundamental, sensível e dependente das variáveis 

climáticas (temperatura e precipitação), podendo ser afetado com perdas e danos 

significativos. Algumas culturas poderão desaparecer e outras serão deslocadas. Neste 

setor são necessários investimentos de políticas públicas, pesquisa e tecnologias de 

adaptação.     

A mudança do clima é um fato que obriga a rever os paradigmas políticos e a 

competição econômica global.  

Para contornar a mudança do clima é necessário persistir nas negociações 

internacionais e chegar a novos consensos. A união de todas as partes poderá levar 

benefícios para todos.  

  A aplicação dos princípios de desenvolvimento sustentável e colaboração 

mútua podem diminuir os riscos de danos e a vulnerabilidade das presentes e futuras 

gerações frentes à mudança do clima. 
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