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AdAptAção à MudAnçA do CliMA:  
o quAdro dAs negoCiAções 
internACionAis

Fernanda Viana de Carvalho, Ph.D.

1. Introdução

Aponta o mais recente relatório do IPCC (Painel Intergovernamen-

tal sobre Mudança do Clima), lançado em setembro de 2013:

 “Warming of the climate system is unequivocal, and since 

the 1950s, many of the observed changes are unprecedented 

over decades to millennia. The atmosphere and ocean have 

warmed, the amounts of snow and ice have diminished, sea 

level has risen, and the concentrations of greenhouse gases 

have increased” (IPCC, 2013)

O contexto de transição do problema, que evoluiu da categoria 

de “ameaça caso não fossem tomadas as devidas medidas” para 

“situações complexas e tangíveis com as quais a sociedade já está 

lidando”, influenciou em alguma medida pontos específicos nas 

negociações do regime internacional da mudança do clima. Um 

deles é a adaptação. 

Durante a preparação, elaboração e a regulamentação do Proto-

colo de Kyoto (1992 a 2003), embora tanto a Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima quanto o IPCC re-

conhecessem a importância da adaptação aos impactos, pode-se 

afirmar que o foco principal do regime foi a adoção de medidas 
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de mitigação à mudança do clima por meio de reduções de emissões de GEE (gases 

de efeito estufa) nos países desenvolvidos. O então vice-presidente dos EUA, Al Gore, 

chegou a declarar em 1992 sua oposição à abordagem de adaptação, definindo-a 

como “uma certa preguiça, uma fé arrogante na nossa capacidade de reagir para 

salvar nossa pele” (RAYNER et al., 2007).

A adaptação não esteve propriamente excluída das discussões, mas seu papel era 

marginal e seus porta-vozes eram basicamente os países da AOSIS1 e os LDC2, dada 

sua maior vulnerabilidade aos efeitos da mudança do clima. Este tema remete à cli-

vagem Norte-Sul que ainda permeia de forma geral as discussões internacionais, mas 

que era ainda mais forte entre 1992 e 2003. No âmbito das discussões de clima, os 

países em desenvolvimento já haviam logrado o compromisso dos países desenvolvi-

dos de reduzir suas emissões e transferir recursos aos países em desenvolvimento com 

base no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e diferentes 

capacidades. Isso demandou muito esforço e tempo de negociação nas COPs (Con-

ferências das Partes) e reuniões dos grupos subsidiários da Convenção e, portanto, 

outros aspectos do problema não lograram o mesmo espaço da mitigação.

Esse quadro começa a mudar lentamente a partir de 1998, quando as discussões so-

bre adaptação começaram a tomar forma mais estruturada. Pode-se afirmar que hoje 

há consenso de que medidas devem ser tomadas no curto, médio e longo prazos. 

Para tanto, foram criados um mecanismo financeiro específico (Fundo de Adaptação), 

um programa para ampliar o conhecimento científico e metodológico sobre o tema 

(Programa de Trabalho de Nairóbi) e instituições (Comitê de Adaptação). A medida 

mais recente é a adoção do Mecanismo de Varsóvia sobre Perdas e Danos (Loss and 

Damage), em 2013.

O propósito deste artigo é mapear essa evolução gradual, apontando os principais 

marcos na discussão, descrevendo o atual arcabouço institucional para o tema na 

Convenção e explorando os temas atualmente em debate sob o guarda-chuva “me-

didas de adaptação”.

1 A AOSIS (Alliance of Small Island States) define-se como uma coalizão de países insulares e costeiros que 
compartilham desafios similares de desenvolvimento e preocupações ambientais, especialmente as ligadas 
à sua vulnerabilidade aos efeitos adversos da mudança do clima. São 44 países-membros e observadores 
que constituem cerca de 28% dos países em desenvolvimento do mundo (www.aosis.org).
2 Os LDC (least developed countries, ou países menos desenvolvidos) são aqueles definidos pelas Nações 
Unidas como tendo os mais baixos índices de desenvolvimento socioeconômico e de desenvolvimento hu-
mano, com base em 3 critérios: pobreza; fragilidade de recursos humanos, com base em indicadores de nu-
trição, saúde, educação e alfabetização da população adulta; e vulnerabilidade econômica, com base num 
índice composto de diversas variáveis. A ONU atualiza a lista de LDC a cada 3 anos (http://unctad.org/en/
Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/Research-and-Policy-Analysis-on-LDCs.aspx)

http://www.aosis.org
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2. Inserção da adaptação no contexto das negociações 
internacionais

Não há no texto da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, ou Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) uma 

definição do que seja adaptação às mudanças climáticas ou de como o tema deve 

ser tratado. A combinação de diversos artigos é o que estabelece o guarda-chuva de 

medidas em discussão até o presente. Por isso, vale citar seu Artigo 4, que trata das 

obrigações das Partes da Convenção. É obrigação comum a todas as partes, “levando 

em conta suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e suas prioridades de 

desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais”:

Cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da mudança do clima; 

desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas cos-

teiras, recursos hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação de regiões, 

particularmente na África, afetadas pela seca e desertificação, bem como por inun-

dações; (Art. 4, inciso I, alínea e)

Levar em conta, na medida do possível, os fatores relacionados com a mudança 

do clima em suas políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais pertinen-

tes, bem como empregar métodos adequados, tais como avaliações de impactos, 

formulados e definidos nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos 

na economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente, provocados por 

projetos ou medidas aplicadas pelas Partes para mitigarem a mudança do clima ou 

a ela se adaptarem; (Art. 4, inciso I, alínea f)

As alíneas do Artigo 4, inciso I, deixam claro que lidar com adaptação condiciona-se 

a uma ótica de planejamento, seja de gestão de recursos naturais, seja de medidas de 

cunho social e/ou econômico. Os incisos VIII e IX são importantes porque sinalizam as 

vulnerabilidades consideradas na Convenção, que transcendem a questão ambiental. 

Eles dispõem o seguinte:

8. No cumprimento dos compromissos previstos neste Artigo, as Partes devem exa-

minar plenamente que medidas são necessárias tomar sob esta Convenção, inclu-

sive medidas relacionadas a financiamento, seguro e transferência de tecnologias, 

para atender as necessidades e preocupações específicas das Partes países em de-
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senvolvimento resultantes dos efeitos negativos da mudança do clima e/ou do im-

pacto da implementação de medidas de resposta, em especial:

a. nos pequenos países insulares; 

b. nos países com zonas costeiras de baixa altitude; 

c. nos países com regiões áridas e semi-áridas, áreas de florestas e áreas 

sujeitas à degradação de florestas; 

d. nos países com regiões propensas a desastres naturais; 

e. nos países com regiões sujeitas à seca e desertificação; 

f. nos países com regiões de alta poluição atmosférica urbana; 

g. nos países com regiões de ecossistemas frágeis, inclusive ecossistemas 

montanhosos; 

h. nos países cujas economias dependem fortemente da renda gerada pela 

produção, processamento, exportação e/ou consumo de combustíveis 

fósseis e de produtos afins com elevado coeficiente energético; e 

i. nos países mediterrâneos e países de trânsito. 

9. As Partes devem levar plenamente em conta as necessidades específicas e a si-

tuação especial dos países de menor desenvolvimento relativo em suas medidas 

relativas a financiamentos e transferência de tecnologia.

Um aspecto extremamente importante desses incisos é o de conterem, juntamente 

com as vulnerabilidades naturais, um componente político-econômico, ao dispor que 

os países cuja economia é amplamente dependente dos combustíveis fósseis devem 

ser apoiados em suas Estratégias de Resposta, ou Response Measures (Art. 4, inciso 

VIII, alínea h). Vale notar que este tema vem causando turbulência nas negociações, 

que acabam incluindo interesses tão diversos como prevenir desastres naturais e ca-

tástrofes e compensar perdas milionárias de mercados internacionais.

No Art. 4, inciso IX, fica expressa a interpretação, com base nas responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas, que as necessidades específicas dos países de menor 

desenvolvimento relativo devem ser devidamente levadas em conta. Isto obviamente 

agrega complexidade às negociações internacionais devido aos interesses específicos 

dos países produtores de petróleo (G77 e China) e dos países com obrigações de 

contribuição de recursos financeiros e tecnológicos, cujas responsabilidades são cres-

centes no âmbito do regime do clima.
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Em 1995, a 1a Conferência das Partes adotou diretrizes para a alocação de recursos fi-

nanceiros para atividades de adaptação. A Decisão 11/CP.1 adota uma abordagem de 

estágios. O estágio I, de curto prazo, refere-se ao planejamento por meio de estudos 

de impacto visando identificar países ou regiões particularmente vulneráveis e opções 

políticas para adaptação e construção de capacidades. Identificados tais países e re-

giões, o estágio II corresponde a medidas preparatórias para a adaptação, inclusive o 

aprofundamento da construção de capacidades. Já o estágio III compreende medidas 

para facilitar a adaptação adequada, inclusive seguro e outras estratégias. A decisão 

estabelece o GEF (Global Environmental Facility) como mecanismo de financiamento 

para o estágio I. Caso os estudos nesta fase identificassem a necessidade dos estágios 

II e III, caberia às Partes definir os canais apropriados de apoio financeiro. 

Durante as negociações do Mandato de Berlin, período de 2 anos no qual foi negocia-

do o Protocolo de Kyoto, a preocupação com a adaptação e a necessidade de recur-

sos financeiros e tecnológicos, bem como a transferência de conhecimentos, foi uma 

constante demanda dos países da AOSIS e os LDC. Havia um outro grupo de países 

no âmbito do G77, dentre eles a China, que preferia uma abordagem de “prevenção 

de desastres”. Nas discussões de regulamentação do Protocolo surgiu a proposta de 

que parte dos recursos alcançados pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo fosse 

destinada à adaptação.

Em 2001, o estabelecimento do Fundo de Adaptação foi um marco relevante. A fi-

nalidade do Fundo é financiar projetos concretos de adaptação em Países Partes do 

Protocolo de Kyoto. Sua principal fonte é uma parcela de 2% dos recursos provenien-

tes dos certificados de redução de emissões emitidos para as atividades de projeto do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, embora outras fontes de doações voluntárias 

estejam previstas. Esta foi uma visão negociada, uma vez que os países em desenvol-

vimento defendiam níveis fixos obrigatórios de financiamento (IISD, 2001). 

Em 2003, na COP 9, as Partes demandaram ao SBSTA3 que iniciasse trabalhos sobre os 

aspectos científicos, técnicos e socioeconômicos dos impactos da mudança do clima e 

da vulnerabilidade e adaptação. Com base na Decisão 10/CP.9, em 2004 foi solicitado 

ao SBSTA o desenvolvimento de um programa de trabalho com duração de 5 anos 

(Decisão 1/CP.10), envolvendo os seguintes aspectos: metodologias, dados e modela-

gem; estudos de vulnerabilidade; planejamento da adaptação, medidas e ações e sua 

3 Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Técnico (Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice), um dos órgãos permanentes da Convenção.
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integração ao desenvolvimento sustentável. Após uma série de workshops para seu 

desenho e sua adoção na COP 11, em Nairóbi (Decisão 2/CP.11), em 2006 iniciaram-

-se as atividades do Programa de Trabalho de Nairóbi sobre Impactos, Vulnerabilidade 

e Adaptação à Mudança do Clima (Nairobi Work Programme, FCCC/SBSTA/2006/11), 

outro marco importante nas discussões sobre adaptação. Em 2010 decidiu-se por 

uma revisão do Programa e sua continuidade até o final deste processo. O Programa 

de Nairóbi é ainda hoje um dos eixos de trabalho da Convenção no tema adaptação, 

o que será aprofundado no item 3.2.

Em 2007, como reação ao 5o Relatório do IPCC (AR5), a Convenção tomou na COP 13 

uma decisão que ficou conhecida como Plano de Ação de Bali (Bali Action Plan – BAP), 

a qual lançou um processo de negociação de medidas de cooperação de longo prazo 

que deveria ter culminado em 2009 na COP 15, em Copenhagen. Esse processo foi 

conduzido no âmbito de um órgão subsidiário da Convenção, denominado Grupo de 

Trabalho Ad Hoc sobre Medidas de Cooperação de Longo Prazo (AWG-LCA), o qual 

deveria ter concluído suas atividades em 2009. Um dos temas de discussão do AWG-

-LCA foi a intensificação das medidas de adaptação, considerando (Decisão 1/CP.13):

Cooperação internacional, inclusive por meio de avaliações de vulnerabilidade, prio-

rização de medidas, avaliações das necessidades de financiamento, capacitação e 

estratégias de resposta, integração das medidas de adaptação ao planejamento 

setorial e nacional, projetos e programas específicos, formas de incentivar a imple-

mentação de medidas de adaptação, e outras formas de possibilitar o desenvolvi-

mento resiliente ao clima e reduzir a vulnerabilidade de todas as Partes, levando-se 

em conta as necessidades urgentes e imediatas dos países em desenvolvimento par-

ticularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima, em especial os 

países menos desenvolvidos e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, 

e levando-se em conta, ainda, as necessidades dos países da África afetados pela 

seca, desertificação e inundações; 

Gerenciamento de risco e estratégias de redução de riscos, inclusive mecanismos de 

compartilhamento e transferência de riscos, tais como os seguros; 

Estratégias de redução de desastres e formas de lidar com as perdas e danos asso-

ciados aos impactos da mudança do clima nos países em desenvolvimento particu-

larmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima; 

Diversificação econômica para aumentar a resiliência;
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Formas de fortalecer o papel catalítico da Convenção no incentivo aos órgãos mul-

tilaterais, setores público e privado e à sociedade civil, aproveitando as sinergias 

entre as atividades e os processos como meio de apoio à adaptação, de maneira 

coerente e integrada.

Embora não tenham sido alcançados os resultados pretendidos em Copenhagen e o 

mandato do AWG-LCA tenha sido estendido, a COP 16, em Cancun, trouxe avanços 

interessantes para o tema adaptação. Um dos resultados desta COP foi a criação de 

um Arcabouço de Adaptação de Cancun (Cancun Adaptation Framework, Decisão 1/

CP.16), que estabelece em síntese a adoção das seguintes medidas pelas partes:

Planejamento e periodização de ações de adaptação, inclusive projetos e programas 

e ações identificadas em planos nacionais e subnacionais de adaptação;

Estudos de impacto, vulnerabilidade e adaptação, incluindo estudos sobre necessi-

dades financeiras e avaliação econômica, social e ambiental das opções de adap-

tação;

Fortalecimento de capacidades e criação de ambientes favoráveis à adaptação, in-

cluindo desenvolvimento resiliente ao clima e redução de vulnerabilidades;

Construção da resiliência dos sistemas socioeconômicos e ambientais, inclusive por 

meio da diversificação econômica e manejo sustentável dos recursos naturais;

Aprimoramento estratégias de redução de risco de desastres relacionadas à mu-

dança do clima, levando em consideração o Arcabouço de Ação de Hyogo (Hyogo 

Framework for Action), quando adequado, sistemas de alarme, e mecanismos de 

repartição e transferência como seguros nos níveis local, nacional, subnacional e 

regional, quando apropriado;

Medidas para aprimorar o entendimento, coordenação e cooperação em relação 

ao deslocamento, migração e relocação programadas induzidas pela mudança do 

clima, quando apropriado, nos níveis nacional, regional e internacional;

Pesquisa, desenvolvimento, demonstração, difusão, fornecimento e transferência 

de tecnologias, práticas e processos e construção de capacidades para adaptação.

Também na COP 16, em Cancun, foi estabelecido o Comitê de Adaptação, órgão 

consultivo superior para o tema de adaptação, que será tratado em detalhe mais 

adiante.  
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A adaptação está ainda contemplada no trabalho de outro órgão subsidiário da Con-

venção criado na COP 17, em Durban: o AWG-ADP (Ad Hoc Working Group on the 

Durban Platform on Enhanced Action, ou Grupo de Trabalho Ad Hoc da Plataforma 

de Durban para Ação Fortalecida). Cabe a este grupo o desenvolvimento de um pro-

tocolo, outro instrumento legal ou um resultado acordado com força legal e aplicável 

a todas as Partes. O trabalho deste grupo deve estar completo até 2015 para que o 

instrumento possa entrar em vigor a partir de 2020 (Decisão 1/CP.17).

Uma abordagem interessante é de Huq (2013), que dividiu em 3 fases as negociações 

da Convenção. A primeira delas é da mitigação, de 1992 a 2000, marcada pelo es-

tabelecimento de compromissos insuficientes de mitigação. De 2000 a 2007 a fase é 

de adaptação, marcada pela formulação de Planos de Ação Nacionais de Adaptação 

e criação dos fundos dos LDC, Fundo de Adaptação (Adaptation Fund) e o Fundo 

Especial para a Mudança do Clima (Special Climate Change Fund). De 2007 em diante 

a fase seria de adaptação aprofundada, com os Planos Nacionais de Adaptação e o 

Arcabouço de Cancun, e a discussão sobre Perdas e Danos – que não necessariamente 

se enquadra, mas está diretamente relacionada às negociações sobre adaptação. 

3. Eixos de trabalho nas negociações de adaptação

As negociações sobre adaptação estão organizadas em quatro eixos temáticos, des-

critos abaixo.

3.1. Perdas e Danos (Loss and Damage)

O tema Perdas e Danos refere-se aos efeitos negativos da variabilidade climática e da 

mudança do clima aos quais as sociedades não conseguiram se adaptar. A discussão 

decorre do reconhecimento de que a adaptação tem limites e inclui a inabilidade de 

resposta adequada aos fatores climáticos e os custos e efeitos adversos associados 

com a adaptação e suas medidas, tanto econômicos quanto não econômicos. Este 

assunto está também relacionado à mitigação, uma vez que os custos potenciais 

decorrentes da mudança do clima dependem da intensidade dos eventos climáticos, 

que por sua vez dependem dos esforços globais de mitigação. Alguns estudos de caso 

sobre Perdas e Danos incluem intrusão de águas salinas em Bangladesh; mudanças no 

padrão de monções no Butão; erosão costeira na Micronésia; secas e enchentes em 

Moçambique (WARNER; GEEST, 2013).
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A discussão sobre Perdas e Danos não é fácil, pois está sobre a mesa novamente o re-

passe de recursos de países desenvolvidos a países em desenvolvimento. Desde 1991, 

quando a AOSIS trouxe à negociação internacional o conceito de “compensação”, 

os países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e União Europeia, resistem 

a tal abordagem por implicar responsabilidade pelos danos causados. Para os países 

em desenvolvimento, a base ideológica da demanda de “compensação” é o legado 

histórico de injustiça e de uso não equitativo do espaço ecológico global pelos países 

desenvolvidos (CPRD, 2013). O termo adotado a partir de Durban (2011) foi “reabilita-

ção”, uma barganha em troca da decisão de criação de um mecanismo sobre Perdas e 

Danos, o que veio a ocorrer recentemente na COP 19, em Varsóvia, em 2013.

A questão subjacente à não assunção pelos países desenvolvidos, de responsabilidade 

(liability) pelos impactos aos quais países mais vulneráveis não podem se adaptar, é 

tanto de natureza política quanto econômica. A conta a ser paga pelas perdas e da-

nos decorrentes da mudança do clima parece aumentar a cada ano. Um estudo do 

IPCC de 2012 sobre gerenciamento de riscos de eventos extremos e desastres estima 

em 200 bilhões de dólares anuais o montante necessário para se lidar com as perdas 

econômicas de desastres meteorológicos e climáticos. 

Um Programa de Trabalho sobre Perdas e Danos associados aos efeitos adversos da 

mudança do clima foi estabelecido na COP 16, em Cancun, em dezembro de 2010. A 

estruturação e implementação deste programa está a cargo do SBI, o Órgão Subsidiá-

rio de Implementação (Subsidiary Body for Implementation) da Convenção. 

Em sua primeira sessão sobre o assunto, em 2011, o SBI definiu as seguintes linhas de 

trabalho para o programa (FCCC/SBI/2011/7): 

Analisar os riscos de perdas e danos associados aos efeitos adversos da mudança do 

clima e o estado da arte do conhecimento a respeito deles;

Determinar uma série de abordagens para tratar de perdas e danos associados aos 

efeitos adversos das mudanças do clima, inclusive impactos relacionados a eventos 

climáticos extremos e eventos de início lento (slow onset events), levando em con-

sideração todos os níveis de experiência;

O papel da Convenção em aprimorar a implementação de abordagens para tratar 

de perdas e danos associados aos efeitos adversos da mudança do clima. 
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Algumas das conclusões relevantes do SBI adotadas na COP 18, em Doha, incluem a 

necessidade de envolvimento de todos os atores relevantes nos processos; a neces-

sidade de envolver as comunidades e populações em avaliações de risco; o valor dos 

conhecimentos e observações indígenas e locais para ajudar a preencher lacunas de 

informação sobre vulnerabilidade; a limitação e necessidade de produção e acesso a 

dados e informações sobre clima, ecossistemas e condições socioeconômicas – o que 

não impede a ação, levando-se em conta circunstâncias internacionais; a necessidade 

de fortalecimento de capacidades técnicas e institucionais para a avaliação e geren-

ciamento do risco climático; necessidade de envolvimento e diálogo entre tomadores 

de decisão em todos os níveis, para fortalecer o desenho de medidas e a disseminação 

de informações sobre riscos climáticos. 

A Decisão 3/CP.18 menciona ainda aspectos temáticos relevantes para a agenda de 

Perdas e Danos, como o melhor entendimento de riscos de eventos lentos e abor-

dagens para se ligar com eles; perdas e danos não econômicos; implicações sobre 

populações já vulneráveis por fatores geográficos, de gênero, minorias, indígenas ou 

com necessidades especiais, e efeitos sobre padrões de migração, deslocamento de 

populações e mobilidade humana. 

Em novembro de 2013, conforme já citado, um dos resultados da COP 19 foi a criação 

do Mecanismo Internacional de Varsóvia sobre Perdas e Danos. O Mecanismo conta 

com um Comitê Executivo que responde à Conferência das Partes, com represen-

tação equilibrada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O papel a ser 

desempenhado por tal arranjo é a implementação de abordagens de perdas e danos 

associados aos efeitos adversos da mudança do clima, por meio das seguintes fun-

ções: aprofundar o conhecimento e entendimento de abordagens de gestão de risco, 

inclusive de eventos lentos; fortalecer o diálogo, coordenação, coerência e sinergia 

com stakeholders relevantes; aprimorar a ação e o apoio, incluindo financiamento, 

tecnologia e construção de capacidades para lidar com perdas e danos. 

Politicamente, o Mecanismo de Varsóvia pode ser considerado uma vitória relevante, 

dado que fez prevalecer a visão dos países em desenvolvimento a respeito do tema 

(como algo distinto da agenda de adaptação, merecendo tratamento específico), en-

quanto os países desenvolvidos prefeririam tratar o tema como parte dos tradicionais 

trilhos de mitigação e adaptação. Todavia, permanece uma lacuna de fundamental 

importância: a falta de definição sobre seus recursos financeiros. 
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3.2. Programa de Trabalho de Nairóbi

O Programa de Trabalho de Nairóbi, já mencionado na seção anterior, teve sua imple-

mentação iniciada em 2006, e em 2010 foi decidida sua continuidade e a definição de 

uma segunda fase. O SBSTA discute atualmente as potenciais novas áreas de trabalho 

a serem incluídas no Programa. Neste contexto, foram realizados em 2012 e 2013 

dois workshops técnicos sobre os seguintes temas: impactos da mudança do clima e 

estratégias de adaptação sobre recursos hídricos; abordagens baseadas em ecossiste-

mas para adaptação às mudanças climáticas, levando em conta o papel dos ecossiste-

mas, inclusive florestas, na adaptação; vulnerabilidade e impactos nos ecossistemas; 

implementação e benefícios das abordagens baseadas em ecossistemas para adapta-

ção e lições aprendidas, inclusive por meio das Três Convenções da Rio 92.

Em Varsóvia foi decidida a continuidade do Programa de Trabalho. Um ponto interes-

sante para o Brasil é a definição de uma reunião técnica de experts sobre melhores 

práticas e ferramentas disponíveis para o uso de conhecimentos tradicionais e indíge-

nas sobre adaptação.

3.3. Planos Nacionais de Adaptação e Programas  
de Ação Nacionais de Adaptação

Também originado do Arcabouço de Cancun para Adaptação, este processo tem 

como objetivo principal habilitar os países menos desenvolvidos a desenvolver e im-

plementar Planos Nacionais de Adaptação, partindo de sua experiência de prepara-

ção e implementação de Programas Nacionais de Adaptação. A decisão da COP 16 

recomenda aos demais países em desenvolvimento o uso das modalidades e diretrizes 

formuladas neste processo, adotadas em 2011 na COP 17, em Durban.

Entre as citadas diretrizes, destacam-se as seguintes (Decisão 5/CP.17):

Os objetivos dos planos nacionais de adaptação devem ser a redução das vulnerabi-

lidades aos impactos da mudança do clima por meio do fortalecimento de capacida-

des adaptativas e resiliência; e facilitar a integração, de forma coerente, da adapta-

ção a políticas, programas e atividades novas e existentes, principalmente processos 

e estratégias de desenvolvimento, entre todos os setores e em diferentes níveis.



16

O planejamento da adaptação é um processo contínuo, progressivo e interativo, 

cuja implementação deve-se basear em prioridades nacionais, inclusive as refleti-

das em documentos, planos e estratégias nacionais relevantes e coordenado com 

objetivos, programas, planos e políticas nacionais de desenvolvimento sustentável;

A ação aprimorada de adaptação deve ter uma abordagem de liderança dos países, 

de consideração de gênero, participativa e completamente transparente, conside-

rando grupos, comunidades e ecossistemas vulneráveis e guiada pela melhor ciência 

disponível e, conforme apropriado, conhecimento tradicional e indígena;

O processo de planos nacionais de adaptação no âmbito da Convenção não deve 

ser prescritivo ou duplicar esforços nacionais, e sim facilitar o pioneirismo da ação 

nos países.

Outra linha de trabalho voltada às vulnerabilidades especiais dos países menos desen-

volvidos são os Planos de Ação Nacionais de Adaptação. Este processo permite aos 

países envolvidos identificar e priorizar atividades que respondam às suas necessida-

des urgentes e imediatas em relação à mudança do clima, aquelas cujo atraso possa 

aumentar riscos ou custos no médio e longo prazos4. 

3.4. Estratégias de Resposta (Response Measures)

Estratégias de Resposta (Response Measures) relacionam-se a artigos da Convenção 

e do Protocolo de Kyoto que dispõem que as Partes devem buscar minimizar im-

pactos econômicos, sociais e ambientais em outras Partes, especialmente países em 

desenvolvimento e em particular aqueles identificados nos arts. 4, incisos VIII e IX, da 

Convenção5. 

A questão das Estratégias de Resposta não é uma linha de trabalho específica sob o 

tema adaptação na UNFCCC, e sim um tema cross-cutting entre mitigação e adap-

tação, tratado no Plano de Ação de Bali, nos Acordos de Cancun e no Resultado de 

Durban. É tratada atualmente num fórum e programa de trabalho sobre o impacto 

4 http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7572.php 
5 Reproduzidos nas páginas 2 e 3 deste artigo.

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7572.php
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da implementação de estratégia de resposta, ambos conduzidos conjuntamente pelo 

SBI e SBSTA. 

Os objetivos do programa a ser implementado pelo fórum são os seguintes:

Compartilhamento de experiências e expertise, inclusive o relato e a promoção do 

entendimento dos impactos positivos e negativos das estratégias de resposta; 

Cooperação em estratégias de resposta;

Levantamento e análise de impactos; 

Troca de experiências e discussão de oportunidades para transformação e diversifi-

cação econômica;

Modelagem econômica e de tendências socioeconômicas;

Transição justa da força de trabalho e criação de trabalhos decentes e de qualidade;

Construção do conhecimento coletivo e individual no rumo da transição para uma 

sociedade de baixas emissões de gases de efeito estufa6. 

O tema Estratégias de Resposta é especialmente polêmico no que diz respeito ao co-

mércio internacional. Um dos assuntos mais disputados é o das medidas unilaterais. O 

documento final do AWG-LCA da COP 18, em Doha, reafirma que (Decisão 1/CP.18):

as Partes devem colaborar para promover um sistema econômico internacional 

aberto que possa apoiar e levar ao crescimento e desenvolvimento econômico sus-

tentável em todas as Partes, principalmente os países em desenvolvimento, habili-

tando-os a melhor lidar com o problema da mudança do clima; medidas tomadas 

para combater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir 

um meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou uma restrição disfarçada ao 

comércio internacional. 

Talvez essa seja uma das discussões no âmbito do regime do clima onde as diferenças 

Norte/Sul explicitam-se de forma mais direta. Um exemplo foram as posições na últi-

ma reunião do fórum sobre Estratégias de Resposta, em junho de 2013. Enquanto os 

países em desenvolvimento sugeriram a realização de um workshop sobre medidas 

6 Op. cit. n.10.
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unilaterais na próxima COP em Varsóvia, isso foi fortemente rechaçado pelos Estados 

Unidos e União Europeia (HOffmaistEr; stabinskY, 2013). 

a agenda de Estratégias de resposta não logrou avanços significativos em Varsóvia. Os 

países em desenvolvimento tiveram sucesso em adiar as decisões sobre o tema para a 

próxima reunião dos grupos subsidiários de trabalho da Convenção, em junho de 2014.

4. arranjos institucionais e financeiros para adaptação

Esta seção aborda de forma não exaustiva os arranjos institucionais e financeiros para 

adaptação. Optou-se por não tratar do fundo dos LDC pelo fato do brasil não fazer 

parte deste grupo de países.

4.1. Comitê de adaptação

O Comitê de adaptação, já mencionado acima, constitui atualmente a instância con-

sultiva geral para adaptação à mudança do clima. suas funções são as seguintes: 

suporte técnico e orientação às partes, com respeito à abordagem de ação pelos 

países, com vistas a facilitar a implementação de atividades de adaptação;

fortalecimento, consolidação e aprimoramento do compartilhamento de informa-

ções relevantes, conhecimentos, experiências e boas práticas nos níveis local, nacio-

nal, regional e internacional, levando em conta, conforme apropriado, conhecimen-

tos e práticas tradicionais;

Promover sinergias e fortalecer o envolvimento de organizações regionais e interna-

cionais, centros e redes de forma a aprimorar a implementação de ações de adap-

tação principalmente em países em desenvolvimento;

Prover informações e recomendações, a partir de boas práticas adaptação. Consi-

derar informações fornecidas pelas Partes no monitoramento e revisão de ações de 

adaptação, apoio fornecido e recebido, possíveis necessidades e lacunas e outras 

informações relevantes, com vistas a recomendar ações necessárias7. 

7 Op.cit.n.10.
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Este Comitê possui 16 membros, assim distribuídos:

•	 2 membros de cada um dos cinco grupos regionais da ONU;

•	 Um membro de um pequeno país ilha em desenvolvimento (atualmente das 

Ilhas Fiji);

•	 Um membro de um país menos desenvolvido (atualmente do Sudão);

•	 Dois membros de Partes do Anexo I (atualmente dos Estados Unidos e Japão);

•	 Dois membros de Partes não Anexo I (atualmente de Bangladesh e Malawi);

Na COP 18, em Doha, foi aprovado o Plano de Trabalho trienal do Comitê de Adap-

tação8. 

4.2. Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund – GCF)

O Fundo Verde para o Clima foi estabelecido na COP 16, em Cancun, como a entidade 

operacional do mecanismo financeiro da Convenção, funcionado sob orientação da 

Conferência das Partes e a ela vinculado, visando apoiar projetos, programas, políticas 

e outras atividades em países em desenvolvimento por meio de janelas temáticas de 

financiamento. O lançamento do Fundo ocorreu em Durban, por meio de decisão que 

inicia sua operacionalização. De fundamental relevância para o tema aqui tratado é o 

fato de que esta decisão solicita ao Conselho do GCF um equilíbrio entre a alocação 

de recursos para mitigação e adaptação (Decisão 3/CP.17).

4.3. Fundo de Adaptação

Conforme já explicado acima, o Fundo de Adaptação é constituído de parcela dos 

recursos dos projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e encontra-se em 

funcionamento desde 2001. É operado interinamente pelo Banco Mundial. Nos últi-

mos 3 anos o Fundo comprometeu mais de 190 milhões de dólares para aumentar a 

resiliência climática em 28 países. No Brasil não há nenhum projeto financiado pelo 

8 Disponível em: http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/
application/pdf/work_plan_final.pdf

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf/work_plan_final.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf/work_plan_final.pdf
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Fundo de Adaptação. Na América do Sul há projetos no Equador, Argentina, Uruguai 

e Colômbia (ADAPTATION FUND, 2013). 

Vale mencionar que na COP 19, em Varsóvia, na decisão do Comitê Gestor do Fun-

do de Adaptação, ficou expressa a preocupação levantada por diversos países em 

desenvolvimento com a sustentabilidade, adequação e previsibilidade dos recursos 

do Fundo, dados os atuais preços das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), sua 

principal fonte (IISD, 2013).

5. Posicionamentos do G77 e  
do Brasil nas discussões sobre Adaptação

O Brasil focou suas atenções e recursos humanos na questão da mitigação, com uma 

posição forte no que tange à sua leitura do princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, e diferentes capacidades. Pode-se afirmar que os temas prioritá-

rios para o país nas discussões de clima, historicamente, foram o Protocolo de Kyoto 

e a Proposta Brasileira de 1997 sobre Responsabilidades Históricas. Mais recentemen-

te, o país teve um envolvimento proeminente nas discussões sobre a cooperação de 

longo prazo no âmbito do AWG-LCA, que chegou a ter na vice-coordenação o atual 

chanceler Luís Alberto Figueiredo. A partir de 2006 houve ainda uma sutil mudança 

na posição brasileira sobre florestas e clima, tendo o Brasil evoluído do veto à propo-

sição (CARVALHO, 2010).

No âmbito do G77 e China, conforme já explanado anteriormente, as vozes mais 

fortes pela adaptação tradicionalmente têm sido a AOSIS e os LDC, em face de suas 

circunstâncias específicas e vulnerabilidades. O Brasil, embora não seja um dos líderes 

no tema, sempre teve uma posição de apoio às demandas do grupo dos países em 

desenvolvimento. 

Nota-se a partir de Copenhague (2009) um crescente envolvimento brasileiro no 

tema, seja pela assunção de compromissos voluntários de redução de emissões no 

plano internacional, seja pela gradual implementação do arcabouço estabelecido em 

2009 com a Política Nacional de Mudança do Clima. O Brasil busca uma liderança 

nas negociações internacionais sobre mudança do clima, portanto não pode se dar 

ao luxo de ficar de fora de discussões relevantes a seus pares em desenvolvimento. A 
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posição brasileira no plano interno ainda está em construção. Um marco conceitual 

interno ainda não foi definido mas está em discussão. Instrumentos financeiros nacio-

nais, como o Fundo Clima, mecanismo financeiro nacional destinado a financiar ações 

de adaptação, ainda precisam ser consolidados e integrados a tal marco.

Posições políticas internacionais podem ser explicadas por jogos de dois níveis , onde 

no nível nacional os grupos domésticos perseguem seus interesses por meio de pres-

sões ao governo para a adoção de políticas favoráveis, e políticos buscam poder por 

meio da construção de coalizões entre tais grupos. No nível internacional, os gover-

nos nacionais buscam maximizar sua própria habilidade de satisfazer a pressões do-

mésticas enquanto minimizam as consequências adversas de decisões internacionais. 

Os tomadores de decisão não podem ignorar nenhum dos dois jogos para que seus 

países sigam interdependentes e soberanos. Uma abordagem do jogo interno sobre 

adaptação fica para outra oportunidade, mas é inegável o crescente envolvimento 

tanto de setores do governo quanto da sociedade civil organizada e da academia com 

o tema, o que deverá gerar respostas tanto em nível nacional quanto no internacional. 

6. Conclusão

Este artigo buscou mapear a trajetória do tema da adaptação nas negociações do 

regime internacional do clima, partindo de como a adaptação foi abordada na Con-

venção e apontando seus principais marcos. Entre estes, há a criação de um meca-

nismo financeiro vinculado ao MDL em 2001; o estabelecimento de um Programa de 

Trabalho técnico-científico no âmbito do SBSTA em 2005 (Programa de Trabalho de 

Nairóbi); a inclusão da adaptação como tema de cooperação a longo prazo no Plano 

de Ação de Bali (2007); a criação de um arcabouço político para a adaptação e uma 

instância institucional específica em Cancun; e a inclusão da adaptação no processo 

de negociação para um novo acordo climático a ser adotado em 2020.

Foram ainda exploradas as linhas temáticas que norteiam as discussões sobre adap-

tação: Perdas e Danos, o Programa de Nairóbi, Planos Nacionais de Adaptação e 

Programas Nacionais de Adaptação. O tema Estratégias de Resposta, embora não 

seja considerado propriamente de adaptação, foi aqui tratado por estar diretamente 

relacionado aos seus aspectos econômicos, especialmente no que tange ao comércio 

exterior.



22

Demonstrou-se que o tema é complexo e depende de medidas e planejamento de 

curto, médio e longo prazo, em vários níveis, do local ao global, com o envolvimento 

de atores diversos, como sociedade civil, governos nacionais e subnacionais, povos 

indígenas e comunidades locais. Buscou-se ainda ressaltar que a adaptação não pode 

ser considerada um problema de dimensões somente técnicas ou ambientais, tendo 

forte interface com políticas sociais e econômicas. Tentou-se identificar de forma bre-

ve as posições do Brasil e do G77 sobre o tema, o que merece aprofundamento em 

outra oportunidade. Também foram incorporados, na medida do possível, os resulta-

dos da COP 19, ocorrida recentemente em Varsóvia, em novembro de 2013.

Espera-se que o crescimento da importância deste tema em nível internacional e na-

cional possa resultar em medidas nacionais concretas, construídas de forma participa-

tiva e que integrem adaptação a planos, políticas e estratégias de desenvolvimento.

 



23

7. Referências Bibliográficas

ADAPTATION FUND. Interactive Map of Projects and Programmes. 2013. Dispo-

nível em: <https://www.adaptation-fund.org/funded_projects/interactive>.

CARVALHO, Fernanda Viana. A Posição Brasileira nas Negociações Internacio-

nais sobre Floresta e Clima: do veto à proposição. 2010. Tese (Doutorado) – Uni-

versidade de Brasília, Brasília, 2010.

CPRD – CeNTeR FOR PARTICIPATORy ReseARCH AND DeVeLOPmeNT. Loss and 

Damage Negotiation at the UNFCCC: an era of liability and compensation. Briefing 

Paper, November 2013.

UNFCCC – UNITeD NATIONs FRAmeWORK CONVeNTION ON CLImATe CHANGe. 

Decision 11/CP.1. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.

pdf#page=34>. 

_______. Decision 10/CP.9. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/

cop9/06a01.pdf#page=19>.

_______. Decision 1/CP.10. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/

cop10/10a01.pdf#page=2>.

_______. Decision 2/CP.11. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2005/

cop11/eng/05a01.pdf>.

_______. Decision 1/CP.13. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2007/

cop13/eng/06a01.pdf#page=3>.

_______. Decision 1/CP.16. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2010/

cop16/eng/07a01.pdf#page=4>. 

_______. Decision 1/CP.17. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2011/

cop17/eng/09a01.pdf#page=2>. 

_______. Decision 3/CP.18. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2012/

cop18/eng/08a01.pdf#page=21>.

_______. Decision 5/CP.17. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2011/

cop17/eng/09a01.pdf>. 

_______. Decision 1/CP.18. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2012/

cop18/eng/08a01.pdf#page=3>.

https://www.adaptation-fund.org/funded_projects/interactive
http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/cop10/10a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/cop10/10a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/05a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/05a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf


24

_______. decision 3/Cp.17. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2011/

cop17/eng/09a01.pdf#page=2>.

_______. FCCC/SBStA/2006/11. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/

docs/2006/sbsta/eng/11.pdf>.

_______. FCCC/SBi/2011/7. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/

docs/2011/sbi/eng/07.pdf>.

HOFFMAISTER; STABINSky. Loss and Damage – The Next Frontier of Climate Change. 

third World network, 2013. Disponível em: <http://www.twnside.org.sg/title2/

resurgence/2012/264-265/cover09.htm>.

HUq, S. Comment: it’s time for the Fourth Era of Climate Change. 2013. Dispo-

nível em: <http://www.rtcc.org/2013/07/10/comment-its-time-for-the-fourth-

-era-of-climate-change/>.

IISD – INTERNATIONAL INSTITUTE OF SUSTAINBLE DEVELOPMENT. Earth negotia-

tions Bulletin, v. 12, n. 176, jul. 2001. Disponível em: <http://www.iisd.ca/vol12/>.

_______. Earth negotiations Bulletin, v. 12, n. 594, nov. 2013. Disponível em: 

<http://www.iisd.ca/climate/cop19/enb/>.

IPCC – INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 12th Meeting of Working 

Group i, Approved Summary for policymakers. Disponível em: <http://www.clima-

techange2013.org/images/uploads/WGiAR5-SpM_Approved27Sep2013.pdf>.

_______. Managing the risks of extreme events and disasters to advance cli-

mate change adaptation. 2012. Disponível em: <http://ipcc-wg2.gov/SREX/ima-

ges/uploads/SREX-SpMbrochure_FinAl.pdf>.

RAyNER et al. Lifting the Taboo on Adaptation. nature, v. 445/8, fevereiro de 2007.

WARNER, k.; GEEST, k. Loss and Damage from Climate Change: local-level evidence 

from nine vulnerable countries. international Journal of Global Warming, v. 5, n. 

4, 2013.

http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/eng/11.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/eng/11.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbi/eng/07.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbi/eng/07.pdf
http://www.twnside.org.sg/title2/resurgence/2012/264-265/cover09.htm
http://www.twnside.org.sg/title2/resurgence/2012/264-265/cover09.htm
http://www.iisd.ca/climate/cop19/enb/
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf


25



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ADAPTAÇÃO À 
MUDANÇA DO CLIMA: 
o quadro das negociações internacionais 0

1

NÚMERO 1, 2014


	_GoBack

