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Resumo 

 
 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o Plano Nacional de Adaptação, para 

compreender se tem impacto ou não na produção de resiliência e capacidade de 

enfrentar as mudanças do clima para os agricultores familiares do semiárido 

nordestino, um dos grupos mais vulneráveis pelas mudanças do clima no país. 

Para isto, discorre-se a relação intrínseca e histórica da agricultura com o debate 

de adaptação às mudanças do clima nas negociações no âmbito da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Posteriormente, são 

apresentados os impactos postos pelas mudanças do clima a agricultura familiar 

do semiárido, além de discorrer sobre as previsões climáticas para a região e 

desafios socioeconômicos que dificultam ainda mais o processo de 

enfrentamento às mudanças do clima, ressaltando dessa maneira a necessidade 

de se ter um olhar mais preciso sobre as políticas de adaptação para o semiárido. 

Com isso, ressalta a influência das discussões no âmbito internacional na 

construção da agenda climática brasileira e na elaboração do Plano Nacional de 

Adaptação, a partir da teoria de jogos de dois níveis de Robert Putnam (2010). 

Por fim, o presente estudo traz uma análise das políticas de adaptação voltadas 

para a agricultura familiar no semiárido, demonstrando a situação atual de cada 

uma delas e finalizo apresentando um debate sobre o papel das políticas de 

adaptação para alcançar a justiça climática e ambiental. 

 
 

Palavras-chave: Adaptação; Mudanças climáticas; Agricultura Familiar; 

Política Climática; Semiárido. 
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1 

Introdução  
 
 

De acordo com a Declaração para uma Transição Justa (United Nations 

Climate Change, 2021), recém adotada pela Conferência das Partes, no âmbito da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ninguém deve 

ser deixado para trás no caminho percorrido até uma economia “descarbonizada”. 

O documento reconhece o fato importante de que os efeitos das mudanças 

climáticas atingem de maneira desproporcional aqueles que estão em situação de 

pobreza. Além disso, reconhece que essas transformações podem exacerbar ainda 

mais a desigualdade socioeconômica que existe no mundo.  

No entanto, há grupos no Brasil que têm sido deixados para trás no processo 

de enfrentamento à mudança do clima. Os agricultores familiares no semiárido são 

um desses grupos, que apesar de não contribuírem de forma expressiva para as 

mudanças do clima, são um dos que mais sofrem com seus impactos. Algumas das 

consequências impostas pela mudança climáticas aos agricultores familiares são: a 

perda de safra pelas secas cada vez mais frequentes e chuvas torrenciais, alteração 

nos padrões climáticos que faz com que não se consiga prever como antes o tempo 

seco e o tempo chuvoso, desertificação cada vez mais frequentes em algumas 

regiões, secas mais prolongadas, entre outros. 

Tendo em vista que adaptação e suas respectivas políticas tem como objetivo 

promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos 

da mudança do clima, de maneira a aproveitar as oportunidades que emergem, 

evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a adaptação dos 

sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura (Brasil, 2016a), fica 

evidente o papel que as políticas de adaptação desempenham para os agricultores 

familiares. Sendo assim, para diminuir a desigualdade com que os impactos da 

mudança climática atingem esse grupo, ações, políticas, planos e programas 

voltados para a adaptação à mudança do clima se tornam essenciais para que eles 

não sejam deixados para trás. 

Esta pesquisa, portanto, tem como principal objetivo analisar as políticas 

nacionais de adaptação, a fim de entender como tem sido construída a capacidade 

de enfrentamento às mudanças do clima e a criação de resiliência – e se tem sido 

efetivas – para os agricultores familiares do semiárido brasileiro. A escolha pelo 
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semiárido brasileiro é devido a região ser apontada por pesquisas como uma das 

que serão mais afetadas pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas no 

país (Marengo, 2008).  

Para isso, o estudo está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo tem 

como objetivo demonstrar como a agricultura é um setor que entrou nas discussões 

de clima pelo viés da adaptação e que, por ser uma atividade diretamente 

dependente da variabilidade climática, necessita da adaptação como medida urgente 

para superar os desafios postos pelas mudanças climáticas, que alteram 

completamente essa variabilidade. Dessa forma, na primeira seção deste capítulo é 

promovido um debate acerca do conceito de adaptação e sua relação com conceito 

de vulnerabilidade socioambiental, com o sentido de fortalecer a tese de que os 

processos de adaptação devem ser culturalmente compatíveis, socialmente justos, 

ecologicamente sustentáveis e adequados ao enfrentamento dos possíveis riscos 

climáticos. Na segundo seção, discorre-se acerca da evolução histórica da 

adaptação nas discussões de clima no âmbito da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), apontando como têm sido 

sistematicamente negligenciada em comparação com a mitigação, e como vem 

evoluindo, sendo cada vez mais reconhecida como um eixo essencial para processos 

mais equitativos de enfrentamento das mudanças do clima. Por fim, o capítulo é 

concluído com a análise da relação intrínseca entre a agricultura e a adaptação, 

demonstrando que desde o primeiro momento em que a agricultura entrou no debate 

climático, ela o fez pelo viés da adaptação – já que as Partes não desejavam 

despender esforços de mitigação para esse setor e no caso da posição brasileira, 

havia todo um debate em torno do protecionismo comercial.  

No segundo capítulo o objetivo é demonstrar como a agricultura familiar do 

semiárido é afetada pelas mudanças do clima e quais desafios, para além da questão 

climática, têm sido enfrentados na região. Com isso, é apontada a necessidade de 

um olhar mais atencioso para a adaptação na região, levando em consideração não 

apenas as questões ambientais, mas também as socioeconômicas. Primeiro, o 

capítulo se inicia com uma explicação breve sobre as mudanças do clima, expondo 

quais as principais projeções climáticas para o Brasil e para a agricultura familiar. 

Na sequência, são apresentados os desafios socioeconômicos da região, que fazem 

com que o enfrentamento das mudanças climáticas pelos agricultores familiares 
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seja ainda mais difícil devido à: desigualdade econômica, infraestrutura precária, 

baixo financiamento, acesso precário aos recursos hídricos, entre outros elementos. 

Por fim, o terceiro capítulo busca fazer uma análise das políticas nacionais de 

adaptação que apresentam impacto direto ou indireto na agricultura familiar do 

semiárido, demonstrando a situação atual de cada uma delas para a criação de 

resiliência e para o enfrentamento das mudanças climáticas. Na primeira seção, o 

estudo utiliza a teoria do jogo de dois níveis de Robert D. Putnam (2010), que é 

essencial para compreender o processo de adoção e o histórico das políticas públicas 

brasileiras feitas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Na segunda seção, 

discorre-se sobre o histórico e a evolução das políticas climáticas no país a partir da 

perspectiva do jogo de dois níveis. Na última seção, o enfoque é dado à Política 

Nacional de Adaptação e sua implementação, trazendo elementos para avaliar sua 

aplicação, o papel das políticas de adaptação e os desdobramentos no semiárido 

nordestino, sob o ponto de vista dos conceitos de justiça ambiental e climática e de 

convivência com o semiárido.  
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2 
A adaptação e a agricultura nas negociações climáticas  
 
 

Adaptação e agricultura são temas fundamentais na agenda climática. A 

adaptação por ser essencial no enfrentamento das mudanças do clima tanto agora 

quanto no futuro, tendo em vista os impactos trazidos pela mudança do clima como 

derretimento das geleiras, aumento no nível do mar, tempestades severas e secas 

intensas, entre outros1. Nesse sentido, medidas de adaptação, que buscam criar uma 

capacidade de responder a esses desafios, se tornam prioritárias. A agricultura, e 

em especial a agricultura familiar, é um setor muito importante na produção de 

alimentos, na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e na Soberania 

Alimentar da população mundial. No entanto, esse setor tem sofrido com impactos 

postos pela mudança do clima. Nesse âmbito, as medidas de adaptação se tornam 

fundamentais para o setor agrícola, já que contribuem para a construção da 

capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas. 

Tendo isso em vista, o presente capítulo apresenta como os temas adaptação 

e agricultura, respectivamente, surgiram na agenda de negociação climática. Em 

um primeiro momento, são abordadas as principais decisões no âmbito da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) 

relacionadas a adaptação, para em seguida, introduzir o debate de agricultura nas 

negociações de clima, demonstrando que o caminho que esse tema percorreu na 

agenda oficial climática se deu por meio da adaptação e, hoje, segue nesse percurso. 

O objetivo principal é demonstrar como esses dois temas estão associados, para que 

nos próximos capítulos seja possível entender o papel fundamental que a adaptação 

tem para o enfrentamento das mudanças do clima, em especial pela agricultura 

familiar.  

No entanto, antes de aprofundar sobre o papel da agricultura e adaptação nas 

discussões de clima, é preciso compreender qual o conceito de adaptação utilizado 

por esse estudo. Traçando uma trajetória sobre o tempo, de acordo com o Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Field; Barros, 2014), adaptação se 

refere a ajustes nos sistemas ecológicos, sociais e econômicos para responder os 

impactos atuais e futuros das mudanças do clima. Ela se refere a mudanças nos 

 
1 Ver Thomas, 2021.  
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processos, práticas e estruturas para moderar o potencial impacto das mudanças 

climáticas e aproveitar possíveis oportunidades. Já a definição apresentada pelo 

Plano Nacional de Adaptação feito pelo Brasil (2016b), é um pouco mais restrita: 

 

promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos 

da mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar 

perdas e danos e construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas 

naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura. (Brasil, 2016b, p. 20) 

 

Os conceitos oficiais utilizados no âmbito da Convenção, a partir do 

entendimento do IPCC, e do PNA brasileiro, não se conectam com a noção de 

avaliação das vulnerabilidades socioambientais, para que possa ser dado destaque 

às características dos modelos de desenvolvimento e das relações com a natureza 

promotoras dessas vulnerabilidades (Peiter et al., 2011, p. 64). Nesse sentido, esse 

estudo está mais interessado em compreender a adaptação como um processo que 

está, intrinsecamente, relacionado com uma mudança nos valores e nos 

comportamentos, e com maior sensibilização de populações por meio de processos 

de médio/longo prazo. Quando em comparação com a mitigação, muitas vezes a 

adaptação é vista como aquilo que questiona os usos (ou abusos) dos recursos 

naturais pelos modos de produção e consumo atuais (Peiter et al., 2011, p. 64).  É 

precisamente em relação à transformação dos modos de vida que há sinergia entre 

mitigação e adaptação, o que poderia contribuir de forma significativa para a 

sustentabilidade do desenvolvimento e para a construção de capacidades de 

enfrentamento às mudanças climáticas (Peiter et al., 2011, p. 64).  

Ambas medidas são pilares importantíssimos para a dimensão social da 

questão climática, não apenas quando direcionadas a responder às consequências 

futuras das mudanças no clima, mas também para enfrentar os fatores que 

contribuem para a vulnerabilidade atual dos grupos sociais (Peiter et al., 2011, p. 

64). A mitigação é essencial, mas a adaptação é inevitável (UNFCCC, 2006). Nesta 

pesquisa, aderiu-se a compreensão de construção de capacidades de adaptação em 

termos de transformação de modos de vida insustentáveis em sustentáveis, que 

cumprem tanto com a redução de emissões de gases estufa, quanto com a redução 

das vulnerabilidades socioambientais.  

Ao trabalhar com o conceito de vulnerabilidade socioambiental é preciso 

considerar que o enfrentamento dos riscos associados à mudança do clima deve 

estar combinado com a melhoria das condições de vida das comunidades em geral. 
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É preciso considerar que a vulnerabilidade não se trata apenas da exposição aos 

possíveis impactos das mudanças climáticas, mas também das condições e 

realidades locais que perpassam, por exemplo, por desigualdades econômicas, 

infraestrutura precária, pobreza, fome etc., sendo uma vulnerabilidade 

socioambiental (Alves, 2006, p. 44). Essas populações experienciam o fenômeno 

da dupla exposição (double-exposure), no qual há coexistência ou sobreposição 

espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação 

(vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade 

ambiental). (Peiter et al., 2011, p. 61). Os agricultores familiares do semiárido, por 

sua vez, são um exemplo de grupo que sofre com a dupla exposição, pois ao mesmo 

tempo que enfrentam os desafios associados à sua realidade social, estão sendo e 

serão ainda mais expostos aos possíveis impactos das mudanças do clima na região. 

Além disso, é necessário ressaltar que as populações são atingidas pelos eventos 

climáticos extremos de forma desigual, assim como não possuem as mesmas 

capacidades e habilidades de se adaptar aos seus impactos (Peiter et al., 2011, p. 

61). Portanto, ao se pensar em adaptação, é necessário refletir sobre as diferentes 

vulnerabilidades dos diversos grupos sociais. Nesse sentido, tendo em vista que 

medidas genéricas não resolvem os problemas de enfrentamento da mudança do 

clima, as medidas de adaptação precisam ser localizadas. O termo vulnerabilidade, 

por sua vez, pode se referir à vulnerabilidade do próprio sistema, como, por 

exemplo, cidades costeiras; ao impacto no sistema, como uma inundação das 

cidades costeiras; ou ao mecanismo causador desses impactos, como o derretimento 

das geleiras. 

Nesse sentido, a capacidade de adaptação pode ser resultado de duas 

dinâmicas: a “adaptação induzida” por ações e políticas públicas ou abordagem 

institucional, voltada para planejamento de estratégias de médio a longo prazo; e a 

“adaptação espontânea ou autônoma”, que é feita por indivíduos ou coletividades. 

A primeira noção, de “adaptação induzida”, será privilegiada em minha análise, 

tendo em vista que procuro analisar o escopo de políticas nacionais de adaptação 

(UNFCCC, 2006). No entanto, a ideia de “adaptação autônoma” será útil, junto ao 

conceito de Convivência com o Semiárido, para pensar políticas públicas que levem 

em consideração um desenvolvimento autônomo da região do semiárido brasileiro. 

Desta forma, o presente estudo adota o conceito de adaptação para além dos 

ajustes em sistemas ou mudanças nos processos e práticas, mas como um 
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procedimento de construção de capacidades que visa preparar comunidades 

vulneráveis para se prevenir e enfrentar as consequências da variabilidade 

climática. A capacidade de adaptação, portanto, diz respeito à capacidade de 

resiliência das populações a eventos extremos. Além disso, bebendo da fonte da 

ecologia, o termo resiliência se refere à capacidade de resistir, reagir e tratar as 

instabilidades causadas pela variabilidade climática. Outro aspecto muito 

importante, que é ressaltado no Plano Nacional de Mudanças Climáticas brasileiro, 

é o caráter local das medidas de adaptação a serem tomadas, revelando sua estreita 

conexão com aspectos culturais, sociais, econômicos e ecológicos (Peiter et al., 

2011, p. 65). Essa ideia, associada à resiliência e à necessidade de medidas locais 

de adaptação, é essencial para compreender o caso do semiárido, analisado no 

último capítulo. A resiliência, portanto, ressalta o processo de recuperação, 

inovação e capacidade de aprender e transformar, focada em eventos futuros e 

estando fundamentalmente ligada a adaptação e à capacidade adaptativa, enquanto 

a vulnerabilidade é uma condição prévia ao evento, estando suscetível a alterações 

na resiliência socioambiental, ou seja, uma redução na vulnerabilidade contribui 

para uma maior resiliência de um sistema (Obermaier; Rosa, 2013). 

Atualmente existem incertezas relativas quanto aos impactos do aumento de 

mais de 1,5°C na temperatura média global. De acordo com o último relatório do 

Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC, 2021), com um 

aumento dessa magnitude, eventos sem precedentes históricos ocorreriam. Nesse 

sentido, a capacidade de reação se torna mais crucial do que as próprias medidas de 

adaptação. Por isso, a busca de soluções e respostas aos efeitos da variabilidade 

climática requerem ações conjuntas de instituições governamentais, privadas e 

comunitárias, onde a comunidade local tem papel fundamental (Peiter et al., 2011, 

p. 66).  

A adaptação precisa, portanto, ser feita de maneira conjunta, levando em 

consideração a maior quantidade de aspectos possíveis no que diz respeito ao modo 

de vida local e a vida em comunidade. Nesse sentido, torna-se muito importante a 

construção de capacidades de forma localizada. Esse processo de construção de tais 

capacidades se difere das ações políticas usuais no país, que estão preocupadas em 

solucionar apenas as situações emergenciais, não agindo, de fato, na raiz das 

vulnerabilidades (Peiter et al., 2011, p. 66). 
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Ao mesmo tempo, foi também contemplado nas análises deste estudo, as 

contribuições do campo da justiça ambiental e climática. A noção de justiça 

ambiental surgiu nos Estados Unidos, na década de 1980, quando se observou, 

empiricamente, por meio da elaboração de mapa e análise de indicadores 

sociodemográficos espacializados, como a destinação territorial de lixo químico no 

país era feita de forma discriminatória, com os locais de destino dos resíduos 

coincidindo com os territórios ocupados por grupos étnicos de baixa renda. Nesse 

sentido, foi possível entender que a escolha da destinação de resíduos não obedecia 

apenas à lógica do mercado de terras, mas a condições políticas que alocavam os 

benefícios e malefícios do desenvolvimento de maneira desigual entre os diferentes 

grupos sociais (Acselrad et al., 2012). 

Posteriormente, em 2005, em meio à destruição causada pelo furacão Katrina, 

o debate sobre justiça ambiental voltou à tona nos EUA, mas sobre uma ótica 

diferente, discutindo, para além da alocação dos benefícios e malefícios do 

desenvolvimento, a distribuição desigual dos danos e impactos ambientais de modo 

geral, inclusive de fenômenos da natureza, mudanças climáticas etc. Nesse caso, 

mais uma vez os grupos socialmente vulneráveis, no caso os negros, sofreram mais 

com o impacto da catástrofe – o que revelou uma dupla exposição, social e 

ambiental (Acselrad et al., 2012).  

Nesse sentido, ao entender a temática ambiental por meio da noção de 

desigualdade, se rompe com o senso comum que considera e responsabiliza 

igualmente todos os seres humanos pelos danos ambientais, o que, 

consequentemente, pressupõe um caráter “democrático” da distribuição dos efeitos 

desses males (Acselrad et al., 2012). A desigualdade ambiental pode-se apresentar 

tanto na forma de proteção ambiental desigual, como na forma de acesso desigual 

aos recursos naturais. A primeira ocorre quando processos políticos e sociais 

distribuem de forma desigual a proteção aos riscos ambientais. Já o segundo ocorre 

tanto no âmbito da produção, quanto do consumo: a produção é a contínua 

destruição de formas não capitalistas de apropriação da natureza (como a 

agricultura familiar) e no consumo com a concentração de bens nas mãos de 

poucos2.  

 
2 Conteúdo proferido por Juliana Malerba, no Minicurso da PUC-Rio no dia 25/11/2021. 
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A justiça ambiental surge, então, para combater essa ideia e mostrar que 

diferentes grupos sofrem e arcam com os danos ambientais de maneira desigual. 

Além disso, busca reivindicar o acesso justo, equitativo, direto e indireto aos 

recursos ambientais; garantir que nenhum grupo social, seja étnico, racial ou de 

classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais 

negativas de operações econômicas, decisões políticas, bem como a ausência ou 

omissão de tais políticas; ampliar o acesso às informações relevantes sobre o uso 

dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de riscos ambientais 

e o favorecimento da constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 

sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de 

modelos alternativos de desenvolvimento, que garantam a democratização do 

acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso (Moura, 2010, p. 8-

9). 

É a partir da noção de justiça ambiental, que a noção de justiça climática 

surge, como resposta do movimento internacional por justiça ambiental às 

mudanças climáticas. O conceito de justiça climática, mais do que enxergar as 

mudanças do clima como um problema ambiental, reconhece a dimensão social 

envolvida. De acordo com o Instituto Mary Robinson:  

 

A justiça climática vincula direitos humanos e desenvolvimento para alcançar uma 

abordagem centrada no humano, a salvaguarda dos direitos das pessoas mais 

vulneráveis e partilha dos encargos e benefícios da mudança do clima e seus 

impactos equitativos e justos. A justiça climática é informada pela ciência, responde 

à ciência e reconhece a necessidade de administração equitativa dos recursos 

mundiais (Mary Robinson Foundation Climate Justice, c2020).  
 

Em suma, o enfoque dado à adaptação na monografia busca estar alinhado às 

construções de respostas que sejam culturalmente compatíveis, socialmente justas, 

ecologicamente sustentáveis e adequadas ao enfrentamento dos possíveis riscos 

climáticos (Peiter et al., 2011, p. 67). Além disso, essa abordagem sugere 

ultrapassar os limites das estratégias emergenciais típicas de planos de gestão de 

risco nos moldes tradicionais, abarcando medidas de adaptação que reduzam ou 

corrijam situações socialmente injustas, típicas do modelo de desenvolvimento 

insustentável.  
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2.1 
A adaptação dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC) 
 
 

As discussões sobre meio ambiente começaram a ganharam destaque no 

âmbito global a partir da década de 1960, e tiveram dois principais marcos: o livro 

da cientista Rachel Carson “Primavera Silenciosa”, que fez um alerta sobre o uso 

agrícola de pesticidas químicos sintéticos; e a publicação do Relatório do Clube de 

Roma “Os Limites do Crescimento” em 1972, que apontava as consequências do 

crescimento rápido da população considerando que os recursos naturais são 

limitados. Nessa mesma data foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente Humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo, que a 

ameaça ao meio ambiente começa a ser, de fato, vista como um risco global. Vale 

ressaltar, no entanto, que as mudanças do clima não eram uma realidade nos debates 

da época. Os principais centros de gravidade incidiam sobre o crescimento 

econômico ininterrupto e o esgotamento dos recursos naturais (Barros-Platiau et al., 

2004). 

Em abril de 1987, o relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado pela 

Comissão Brundtland, traz um conceito que passará a guiar os debates ambientais 

no âmbito internacional: o desenvolvimento sustentável. Além disso, a Comissão 

fez diversas recomendações que culminaram na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD, a Rio-92). O encontro 

aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como a “Cúpula da Terra”. 

Além da Agenda 21, que foi um documento assinado pelos países durante a 

conferência para buscar soluções para os problemas socioambientais mundiais, 

aliando desenvolvimento econômico e cooperação socioambiental, os países 

também assinaram dois instrumentos muito importantes: a Convenção das Nações 

Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) (São Paulo, 2020a).  

Com o avanço das discussões de clima e um reconhecimento cada vez mais 

amplo de que as mudanças climáticas representavam uma ameaça no âmbito global, 

alguns mecanismos foram pensados para o enfrentamento do problema. Nesse 

contexto, surgem dois conjuntos de estratégia: a mitigação, com objetivo de reduzir 

as concentrações de gases de efeito estufa que intensificavam o aquecimento global, 



22 
 

 
 

 

seja por meio do controle das emissões antrópicas ou pelo fortalecimento e 

ampliação dos sumidouros; a segunda, foi a adaptação, que tem como objetivo 

evitar ou moderar os impactos. No entanto, como as projeções da forma com que 

mudanças do clima impactariam o planeta ainda eram muito primitivas, a mitigação 

foi privilegiada nos primeiros momentos do debate climático e a adaptação foi 

historicamente posta de lado, já que era claro que controlar as emissões 

provenientes de fontes humanas resultaria em uma contenção do aumento da 

temperatura média global (Lindoso, 2015). A imagem a seguir exemplifica ações 

de mitigação e adaptação e ações que interseccionam ambas, para uma melhor 

compreensão dos conceitos:  

 
Figura 1 – Adaptação vs. Mitigação 

 
Fonte: Tradução livre de Please don’t pick up the flowers, 2015  

 

Foi apenas em 1988, com a união de forças do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteorológica Mundial, que o 

Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado. A partir 

disso, o IPCC tornou-se a principal fonte de informação científica relacionada às 

mudanças climáticas (São Paulo, 2020a). Aliado à UNFCCC, as discussões sobre 

mudanças climáticas puderam avançar consideravelmente convergindo para a 



23 
 

 
 

 

primeira Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (COP 1), que aconteceu em Berlim, em 1995 (Ambiente Brasil, 

c2021).  

Mesmo com a criação da Convenção-Quadro e a pressão feita pela Austrália, 

Nova Zelândia e Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS) para que o 

conceito de adaptação tivesse uma definição inserida no texto-base da convenção, 

os resultados não vieram de forma imediata. A mitigação, que é a redução de gases 

de efeito estufa, permaneceu sendo o objetivo central da Convenção sobre o Clima:  

 
Cada uma dessas Partes deve adotar políticas nacionais e medidas 

correspondentes para mitigar a mudança do clima, limitando suas emissões 

antrópicas de gases de efeito estufa e protegendo e aumentando seus sumidouros e 

reservatórios de gases de efeito estufa (Brasil, 1998, grifo da autora) 

 

A adaptação foi mencionada apenas quatro vezes ao longo do texto-base, de 

forma genérica e subordinada aos esforços de mitigação. O cenário só começa a 

mudar a partir da década de 2000, quando uma convergência de fatores cria um 

contexto favorável para que o tema da adaptação começasse a ganhar relevância na 

agenda climática (Lindoso, 2015). Antes disso, no âmbito do Órgão Subsidiário de 

Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA) e do Órgão Subsidiário de 

Implementação (SBI)3 nenhuma negociação sobre a temática foi realizada, apenas 

oficinas de trabalho no período entre 1990-2000. Apesar disso, por mais que não 

tenham resultado em ações práticas, os encontros foram importantes para 

estabelecer a temática da adaptação na agenda internacional (United Nations 

Climate Change, 2019, p. 13).  

Em 1997, durante a COP 3, o Protocolo de Kyoto foi adotado, estabelecendo 

as metas de redução dos gases de efeito estufa para os países desenvolvidos. 

Todavia, a entrada em vigor do Acordo estava vinculada à ratificação de, pelo 

menos, 55 países que somassem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa 

(GEE), o que só ocorreu em 2005, com a ratificação da Rússia (Ambiente Brasil, 

c2021).  Apenas em 2001, com a publicação de um relatório feito pelo IPCC, que 

possibilitou a criação de um grupo de trabalho direcionado a impactos, 

vulnerabilidade e adaptação, ficou mais claro que a mitigação sozinha não seria 

 
3 Ambos corpos técnicos foram criados em 1996. O SBSTA para promover informação e conselhos 

para a COP em questões científicas e tecnológicas. O SBI auxiliava por meio de avaliações e revisões 

sobre a implementação efetiva da Convenção.  
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suficiente para resolver a questão climática (United Nations Climate Change, 2019, 

p. 13). Ademais, com a dificuldade em ratificar o Protocolo de Kyoto – derrubando 

o otimismo quanto ao sucesso das ações de mitigação – e uma série de desastres 

climáticos no início dos anos 2000, os países começaram a fazer uma maior pressão 

em torno de ações que vão de encontro ao problema e pôr uma relevância maior no 

aspecto da adaptação (Lindoso, 2015). 

 Ainda em 2001, a UNFCCC criou os Programas de Ação Nacional de 

Adaptação (ou National Adaptation Programs of Action, NAPA), e essa foi a 

primeira expressão de alguma ação concreta da Convenção relacionada à adaptação. 

Os NAPA foram criados para ajudar os países menos desenvolvidos a direcionar 

suas necessidades de adaptação mais imediatas e urgentes. Ao completar um 

NAPA, o país menos desenvolvido se tornava elegível para aplicar para 

financiamento de projetos do NAPA no âmbito do Fundo Para os Países Menos 

Desenvolvidos (Least Developed Countries Fund) e do Fundo para o Meio 

Ambiente Global (The Global Environment Facility) (McGray, 2014).  

Também em 2001, ano em que ocorreu a sétima Conferência das Partes (COP 

7) em Marraquexe, as Partes foram encorajadas pela Convenção a trocar 

informações sobre suas experiências dos eventos adversos das mudanças 

climáticas. Além disso, foi previsto para as Partes que elas contribuíssem 

financiando projetos pilotos para demonstrar como o planejamento e a avaliação da 

adaptação podem ser transformados em projetos, incluindo em áreas de gestão de 

recursos hídricos, gestão de terras, agricultura, saúde, desenvolvimento de 

infraestrutura, entre outros. Outro ponto importante relacionado a adaptação foi a 

criação do Fundo de Adaptação (AF). O seu principal objetivo era financiar projetos 

de adaptação nos países em desenvolvimento, particularmente, mais vulneráveis às 

mudanças climáticas. No entanto, seu trabalho só se iniciou de fato após 2008, com 

a criação do Comitê do Fundo de Adaptação (AFB, por sua sigla em inglês). Em 

2009, o conselho deu prosseguimento aos seus trabalhos na implementação de 

políticas operacionais e orientações para garantir um quadro nomeado “acesso 

direto” e um processo de credenciamento de entidades nacionais de execução, 

fazendo com que o Fundo se tornasse operacional antes da Conferência das Partes 

que aconteceu em Copenhague, em 2009 (United Nations Climate Change, 2019, 

p. 13).  



25 
 

 
 

 

Outro movimento importante em torno da adaptação aconteceu durante os 

anos de 2006 e 2007, durante a COP 12 e COP 13, respectivamente. O 5-year work 

programme foi renomeado como Programa de Trabalho “Nairóbi” sobre impactos, 

vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas (Nairobi Work Programme on 

Impacts, Vulnerabillity and Adaptation to Climate Change, ou NWP, sua sigla em 

inglês). O objetivo do Programa de Trabalho de Nairóbi era ajudar todas as Partes, 

em particular os países em desenvolvimento (incluindo os países menos 

desenvolvidos e pequenas ilhas) a melhorar sua compreensão e avaliação sobre os 

impactos, a vulnerabilidade e a adaptação. Além disso, visava contribuir para a 

tomada de decisões conscientes em ações práticas de adaptação e em medidas para 

enfrentar as mudanças do clima a partir de uma base técnica, científica e 

socioeconômica, levando em consideração as mudanças climáticas futuras e atuais 

e sua variabilidade (United Nations Climate Change, [s.d.]a, p 3).  

Em 2007, com a publicação de um novo relatório do IPCC, ficou confirmado 

que a adaptação é essencial para lidar com os impactos resultantes do aumento da 

temperatura média global, que já eram inevitáveis devido ao que já havia sido 

emitido de gases do efeito estufa (GEE). Foi também nesse ano que o Plano de Ação 

de Bali foi adotado pelas Partes da Convenção. Seu objetivo era garantir um 

processo abrangente para permitir a plena, efetiva e sustentada implementação da 

Convenção por meio de uma ação cooperativa a longo prazo. Esse processo incluiu 

ações aprimoradas acerca da adaptação como um dos seus principais pilares, no 

esforço de estabelecer um novo instrumento de implementação (United Nations 

Climate Change, 2019, p. 15).  

O ano de 2010, que marcou a COP 16, foi um marco para a história da 

adaptação no âmbito da UNFCCC. Após três anos seguidos de negociação, as 

Partes afirmaram que a adaptação deveria ter o mesmo nível de prioridade que o da 

mitigação na agenda de clima (United Nations Climate Change, 2019, p. 15). Além 

disso, foi neste mesmo ano que o Cancun Adaptation Framework foi adotado, tendo 

como objetivo fortalecer as ações de adaptação em países em desenvolvimento 

através da cooperação internacional. Além disso, buscava dar maior suporte para o 

planejamento e implementação de medidas de adaptação, ampliando o apoio 

técnico e financeiro e fortalecendo/estabelecendo centros regionais. Outro ponto 

relevante para a agenda de adaptação, foi a criação do Comitê de Adaptação, que 

tinha a função de promover ações de adaptação por meio da promoção de suporte 
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técnico e assistência aos países, fortalecendo o compartilhamento de saberes e 

promovendo sinergia entre os variados stakeholders4. 

 Durante a Conferência em Durban, no ano seguinte (2011), as Partes 

estabeleceram um processo para desenvolver os Planos Nacionais de Adaptação (ou 

National Adaptation Plan, NAP), que garantiam um avanço excepcional para a 

agenda. Seus objetivos eram identificar as necessidades de adaptação em 

médio/longo prazo e desenvolver estratégias direcionadas a essas necessidades, 

contendo quatro principais elementos fundamentais para todo NAP: lay the 

groundwork and address gaps, preparatory elements, implementation strategies, 

reporting, monitoring and review (UNFCCC, 2012, p. 12). No ano seguinte, um 

grupo de especialistas da UNFCCC desenvolveu um guia técnico para a elaboração 

dos NAP, para ajudar os países em desenvolvimento, especialmente os menos 

desenvolvidos, a elaborar seus próprios planos. Os NAP não são a mesma coisa que 

os NAPA, já citados aqui. Diferente dos NAPA, os NAP não convidam só os países 

menos desenvolvidos, mas todos aqueles considerados em desenvolvimento, para 

formular os seus planos. Além de não serem correlacionados com nenhum fundo 

de financiamento igual os NAPA eram. O quadro comparativo abaixo ilustra 

melhor tal comparação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 “Grupos de interesse”. 
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Quadro 1 – NAPA vs NAP 

 
Fonte: Short, 2018, p. 5. 

 

O Acordo de Paris foi assinado em 2015 por 195 países, e, assim como o 

Protocolo de Kyoto, tem como objetivo limitar o aquecimento global a 2°C, com 

esforços para manter a temperatura média do planeta com um aumento de até 1,5°C. 

Além disso, visa fortalecer a resposta global à ameaça do clima, no contexto do 

desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza, incluindo, 

além de manter a temperatura abaixo de 2°C:  

 

(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças 

climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de baixas emissões 

de gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos; 

(c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas emissões 

de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao clima. (Nações Unidas, 

2015, p. 26)  

 

Nesse sentido, um dos objetivos de Paris, exposto no Artigo 2(b), passa ser o 

aumento da capacidade de adaptação, um avanço relevante ainda que não tenha 

chegado a um objetivo global concreto, considerando que foi uma temática 

historicamente deixada de lado. O Acordo funciona por meio de metas voluntárias, 

as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), que deverão ser atualizadas 

a cada 5 anos e deverão ser mais ambiciosas do que as anteriores, em função de 

atingir o objetivo do Acordo.   
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O Acordo, que entrou em vigor em novembro de 2016, reforçou aspectos 

importantes no que concerne ao papel da adaptação para o enfrentamento das 

mudanças climáticas. Além disso, buscou responder a seguinte pergunta: como 

ampliar as ações de adaptação de uma forma holística e nacionalmente determinada 

e, ainda assim, de maneira coletivamente ambiciosa? (United Nations Climate 

Change, 2019, p. 17). O Artigo 7 do Acordo trata da adaptação às mudanças 

climáticas, com o objetivo de:  

 

Aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a resiliência e reduzir a 

vulnerabilidade às mudanças climáticas, com vista a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e assegurar uma resposta de adaptação adequada no 

contexto da meta de temperatura (Nações Unidas, 2015, p. 30) 

 

No entanto, ao contrário da mitigação, onde foi possível ter um objetivo 

global para traçar um caminho comum, o chamado goal de adaptação ainda não foi 

conquistado de fato (United Nations Climate Change, 2019). Além de incentivar a 

cooperação internacional para a adaptação, o Acordo solicita à ONU e às 

instituições financeiras internacionais e nacionais apoio aos programas de 

financiamento do clima que incorporem medidas adequadas e resilientes ao clima. 

O Acordo também solicita ao Fundo Verde para o Clima que acelere o apoio aos 

países menos desenvolvidos e outros países em desenvolvimento para a formulação 

de planos nacionais de adaptação.  

Outro ponto relevante é que, o Acordo de Paris, também iniciou o uso de um 

novo instrumento de comunicação focado na adaptação, intitulado Comunicações 

de Adaptação (adaptation communication), onde as Partes podem incluir suas 

necessidades de implementação e suporte, além de planos e ações relacionadas à 

adaptação. As Partes, então, deveriam atualizar periodicamente essas comunicações 

e incluí-las como um componente ou em conjunto com outras comunicações ou 

documentos, incluindo NAP, NDC ou comunicações nacionais (United Nations 

Climate Change, 2019, p. 17). Seus principais objetivos são:  

 

1) aumentar a visibilidade e o perfil da adaptação e o seu equilíbrio com a mitigação; 

2) reforçar ações de adaptação e o apoio aos países em desenvolvimento; 3) fornecer 

contributos para o inventário global; e 4) melhorar a aprendizagem e a compreensão 

das necessidades e ações de adaptação. (United Nations Climate Change, 2019, p. 

18) 

 

O Acordo também deu origem a um novo instrumento de comunicação, por 

meio da estrutura de transparência aprimorada estabelecida pelo Artigo 13. No 
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entanto, como todo artigo precisa de regras para sua implementação, no pós Paris, 

as negociações giraram em torno do fechamento do Livro de Regras do Acordo, 

que no caso do Artigo 13 foi concluído recentemente na COP 26, estabelecendo um 

Framework para Transparência5. No âmbito da Convenção, esse instrumento busca 

construir confiança mútua e promover a implementação efetiva do Acordo. Para 

isso, as Partes apresentarão relatórios de transparência (BTR) que fornecem 

informações sobre ações climáticas e apoio fornecido e recebido, além de incluir 

informações relacionadas aos impactos da mudança do clima e adaptação – mesmo 

não sendo obrigatório, poderia facilitar o reconhecimento dos esforços de adaptação 

dos países em desenvolvimento, como estipulado no Artigo 7 (United Nations 

Climate Change, 2019, p. 17). Esse instrumento fornecido pelo Acordo, em suma, 

teria a função de comunicar e reportar o que tem sido feito e precisa ser feito em 

relação a adaptação pelas Partes, em especial os países em desenvolvimento. O 

quadro abaixo demonstra esse funcionamento: 

 
Quadro 2 – Instrumentos-chave da UNFCCC para planejamento, comunicação e informes 

sobre adaptação  

 
Fonte: Tradução livre de United Nations Climate Change, 2019, p. 18. 

 

Ao longo da história, os esforços direcionados à adaptação se intensificaram 

e irão se intensificar mais ainda nos próximos anos, dadas as previsões cada vez 

mais certeiras sobre os impactos que a mudança do clima trará. Diversos fóruns, 

comitês e corpos (bodies) foram estabelecidos para fortalecer ações de adaptação, 

facilitando a provisão de apoio financeiro e tecnológico. A linha do tempo abaixo 

resume e ilustra o que foi posteriormente discutido, com a adição das discussões 

que ocorreram no pós-Acordo de Paris e tangenciam o debate de adaptação: 

 
5 Conteúdo proferido pela Profª Maureen Santos, durante a oficina para jornalistas “Mapa do 

Caminho para a COP26” no minuto 21:27. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Chg8DkQ-RAA. Acesso em: 25/11/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Chg8DkQ-RAA
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Figura 2 – Marcos sobre adaptação no âmbito da UNFCCC 

 
Fonte: United Nations Climate Change, 2019, p. 12. 

 
 

2.2 
A relação entre agricultura e adaptação dentro da UNFCCC 
 

 

Assim como a adaptação não é o centro das discussões no regime climático, 

a agricultura também não tinha sido inserida, de fato, no debate, mesmo sendo um 

dos setores mais vulneráveis às mudanças climáticas. E acompanhando a evolução 
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da adaptação nas discussões de clima, também tem ganhado cada vez mais espaço 

atualmente nos debates. A primeira menção pode ser encontrada na Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 1992 em dois momentos, 

no artigo 2, em referência a produção de alimentos:  

 

O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela 

relacionados que adote a Conferência das Partes 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 

(Brasil, 1998, grifo da autora).  

 

E no artigo 4, pedindo que as Partes cooperassem nos preparativos para a 

adaptação aos impactos das mudanças climáticas, dando ênfase em um papel mais 

específico para a agricultura:  

 

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

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

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

inundações (Marambe, 2019, p. 2-3, tradução livre).  

 

Apenas alguns anos depois, com a assinatura do Protocolo de Kyoto, que a 

agricultura volta a ser citada nas negociações, mas nada muito expressivo ou que 

mobilizasse ações práticas em torno do tema. O Protocolo cita a agricultura em três 

momentos, primeiro no artigo 2.1 “A promoção de formas sustentáveis de 

agricultura à luz das considerações sobre a mudança do clima” (UNFCCC, 2004, p. 

18); no artigo 3.4 “[...] mudanças nas emissões por fontes e remoções por 

sumidouros de gases de efeito estufa nas categorias de solos agrícolas e de mudança 

no uso da terra e florestas [...]” (UNFCCC, 2004, p. 20) e no artigo 10 (b) (i): 

 

Tais programas envolveriam, entre outros, os setores de energia, transporte e 

indústria, bem como os de agricultura, florestas e tratamento de resíduos. Além 

disso, tecnologias e métodos de adaptação para aperfeiçoar o planejamento espacial 

melhorariam a adaptação à mudança do clima (UNFCCC, 2004, p. 27).  

 

Um ponto importante é a entrada da discussão sobre Uso da Terra e Mudança 

do Uso da Terra (Land Use, Land-USE Change and Forestry, LULUCF em inglês), 

que começou a ganhar força na COP 5, organizada em 1999, em Bonn, na 

Alemanha. Esse conceito tratava apenas de atividades que promoviam a remoção 

do gás carbônico da atmosfera, como reflorestamento e florestamento e no uso 
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dessas atividades para reduzir as emissões (São Paulo, 2020b). Entretanto, não 

havia um reconhecimento consensual dos impactos das atividades que causavam 

mudança no uso da terra (como agricultura e desmatamento) para o aquecimento 

global.  

Esses impactos só foram reconhecidos na COP 11, realizada em Montreal, no 

Canadá, em 2005, após a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto. A partir dela, as 

emissões provenientes do desmatamento tropical e das mudanças do uso da terra 

são oficialmente aceitas nas discussões no âmbito da Convenção. Nesse sentido, as 

Partes e observadores foram convidados a submeter suas visões sobre o assunto até 

o ano seguinte, com enfoque principalmente em aspectos científicos, técnicos e 

metodológicos, para troca de informações e experiências, incluindo abordagens 

políticas e incentivos positivos (Rocha, c2021). No entanto, ainda assim, a 

agricultura era preterida e havia predominância dos temas de energia e questões 

relacionadas a florestas, incluindo o desmatamento, na agenda de clima 

(Muldowney et al., 2013).  

Após esse reconhecimento tão importante do LULUCF, um Grupo de 

Trabalho Ad Hoc em Ações de Cooperação a Longo Prazo (Ad Hoc Working Group 

on Long-term Cooperative Action, AWG-LCA) foi criado 2007, na COP 13, com 

várias de suas sessões trazendo destaque à agricultura (Marambe, 2019, p. 2). No 

entanto, foi apenas em 2008, que o secretariado da Convenção Quadro (UNFCCC) 

convocou algumas Partes do Acordo para preparar um artigo técnico abordando os 

desafios e as oportunidades de mitigação no setor agrícola. Em 2009, um workshop 

foi feito para debater os pontos de vistas das Partes da Convenção em relação a esse 

problema. Ainda em 2009, durante a COP 15 em Copenhague, um projeto de texto 

de decisão sobre agricultura, que deveria ter iniciado um Plano de Trabalho no 

Órgão Subsidiário de Conselho Científico e Tecnológico (SBSTA), estava sendo 

preparado pelos negociadores. No entanto, o fracasso em conseguir um consenso 

internacional com relação às negociações de clima nessa COP fizeram com que 

nenhuma decisão voltada para temática agrícola fosse alcançada (Marambe, 2019, 

p. 2).  

Nas seguintes Conferências das Partes, 16 em Cancún e 17 em Durban, as 

negociações sobre agricultura continuaram. Baseando-se nos resultados obtidos no 

AWG-LCA e nas discussões seguintes, a Conferência chegou a uma decisão, 

solicitando que as Partes compartilhassem suas visões nas questões relacionadas a 
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agricultura (UNFCCC, 2012). Essa foi a primeira vez que a Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática adotou uma resolução e estabeleceu uma 

agenda no SBSTA sobre a temática agrícola.  

No ano seguinte, 2012, durante a COP 18, mais de cem Partes submeteram 

ao SBSTA seus documentos de posição com relação à agricultura, como 

determinado na COP anterior (United Nations Climate Change, c2021). 

Ressaltando as seguintes posições:  

 

1. Discussion should be guided by the principles of the Convention and in 

accordance with the SBSTA mandate. Many of the submissions support a 

comprehensive approach to adaptation and mitigation, although priorities vary 

between Parties. Parties also emphasized and stressed the need to focus on synergies 

and trade-offs between adaptation and mitigation. 2. Only one Party opposes 

mitigation completely and wants to see only adaptation in the further work under 

existing adaptation institutions. 3. For developing countries, adaptation, food 

security and development are priorities, and they clearly state that they do not wish 

to take mitigation commitments in this sector. However, they recognize the need to 

increase productivity and efficiency of agriculture which contributes to mitigation 

as a co-benefit (some mentioning reducing emissions intensity so at least emissions 

would grow with growing production). 4. Parties are divided between establishing 

a separate work programme on agriculture or using existing bodies inside the 

UNFCCC (e.g. the Nairobi work programme) (Muldowney et al., 2013, p. 207). 

 

A partir disso, é possível perceber que o tema da agricultura logo no início do 

seu debate ganhou mais amplitude juntamente ao conceito de adaptação, visto que 

os países em desenvolvimento, em um primeiro momento, não estavam 

interessados em se comprometer com medidas de mitigação nesse setor.  

As negociações no SBSTA envolvendo a temática agrícola continuaram. Em 

junho de 2013, no SBSTA-38 as Partes da Convenção foram convidadas para 

submeter ao secretariado suas posições, a partir do conhecimento científico da 

época, sobre como melhorar a adaptação da agricultura aos impactos da mudança 

do clima enquanto, ao mesmo tempo, promove desenvolvimento rural e sustentável, 

produtividade dos sistemas agrícolas e segurança alimentar em todos os países, em 

especial nos países em desenvolvimento. Além disso, também busca levar em 

consideração a diversidade dos sistemas agrícolas e as diferenças de escala e da 

possibilidade de benefícios associados à adaptação (United Nations Climate 

Change, c2021). Nesse sentido, consegue-se perceber que o tema da agricultura, 

desde suas primeiras expressões na agenda de clima, está diretamente conectado à 

adaptação.  
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Ao longo dos anos, as discussões sobre agricultura foram evoluindo, ainda 

sob o viés da adaptação. Durante o SBSTA-40, em 2014, um relatório6 resumindo 

o que havia discutido e decidido nas seções anteriores sobre adaptação na 

agricultura foi produzido. Nele, ficou acertado que o SBSTA iria empreender 

trabalhos técnicos e científicos sobre as seguintes áreas, com base nas conclusões 

do SBSTA-38:  

 

(a) Development of early warning systems and contingency plans in relation to 

extreme weather events and its effects such as desertification, drought, floods, 

landslides, storm surge, soil erosion, and saline water intrusion; (b) Assessment of 

risk and vulnerability of agricultural systems to different climate change scenarios 

at regional, national and local levels, including but not limited to pests and diseases; 

(c) Identification of adaptation measures, taking into account the diversity of the 

agricultural systems, indigenous knowledge systems and the differences in scale as 

well as possible co-benefits and sharing experiences in research and development 

and on the ground activities, including socioeconomic, environmental and gender 

aspects; (d) Identification and assessment of agricultural practices and technologies 

to enhance productivity in a sustainable manner, food security and resilience, 

considering the differences in agro-ecological zones and farming systems, such as 

different grassland and cropland practices and systems (United Nations Climate 

Change, c2021).  

 

Após o SUBSTA-40, mais cinco sessões aconteceram. O quadro abaixo 

resume as sessões antecedentes, ainda levando em consideração o viés de adaptação 

e agora acrescentando a necessidade de criar planos de contingência e sistemas de 

alerta no enfrentamento de eventos climáticos adversos e seus efeitos como 

desertificação, enchentes, alagamentos etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  Ver: https://unfccc.int/resource/docs/2014/sbsta/eng/inf02.pdf. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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Quadro 3 – Histórico do debate sobre agricultura no SBSTA 

 
Fonte: Nemitz, 2017, p. 4.  

 

Todas essas seções foram levadas em consideração e culminaram na 

resolução mais importante atualmente sobre agricultura, o Grupo de Trabalho de 

Koronivia para Agricultura, recomendado para a COP 23 e adotado por meio da 

decisão 4/CP.23.  

O Grupo foi criado para tratar da inserção do tema da agricultura frente ao 

Acordo de Paris e tinha como objetivo debates os seguintes temas até 2020:  

 

a. Modalidades para a implementação dos resultados dos cinco workshops já 

realizados sobre: adaptação; sistemas de alerta rápido sobre eventos climáticos; 

riscos e vulnerabilidades da agricultura diante dos impactos das mudanças do clima; 

identificação de medidas de adaptação; identificação de práticas e tecnologias que 

permitam aumentar produtividade de maneira sustentável; b. Métodos e abordagens 

para avaliar o que significa adaptação, cobenefícios de adaptação e resiliência; c. 

Melhoria a retenção de carbono do solo, a saúde e a fertilidade do solo de pastagens 

e terras agrícolas, bem como sistemas integrados, incluindo a gestão da água; d. 

Melhor uso de nutrientes e manejo de dejetos para produtos sustentáveis e sistemas 

agrícolas resilientes; e. Melhoria dos sistemas de gestão pecuária; f. Dimensões 

socioeconômicas e de segurança alimentar da mudança do clima no setor 

agropecuário (Lima et al., 2020, p. 15).  
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A partir dos temas que deverão ser abordados, fica clara a predominância da 

adaptação em detrimento da mitigação quando se fala em agricultura, movimento 

que vem desde o início do debate da temática agrícola na agenda climática.  

No SBSTA-48, um ano após a criação do Grupo de Trabalho, as Partes 

aprovaram um roteiro que guiará as discussões de Koronivia, e que provavelmente 

levará a uma decisão sobre a relação entre agricultura e mudança do clima, a ser 

adotada na COP 26, que ocorrerá em Glasgow em 2021 (Lima et al., 2020, p. 16). 

A linha do tempo abaixo demonstra o caminho percorrido até lá:  

 

Figura 3 – Linha do tempo até Glasgow sobre agricultura  

 
Fonte: Marambe, 2019 

  

Com relação a agricultura e a segurança alimentar7 no Acordo de Paris, ele 

não apenas reitera que é preciso garantir que a produção de alimentos não será 

ameaçada enquanto reduzem as emissões de gases estufa, como também reconhece 

a prioridade fundamental em salvaguardar a segurança alimentar e acabar com a 

fome, assim como as vulnerabilidades particulares de cada sistema de produção de 

alimentos aos impactos da mudança do clima (Marambe, 2019, p. 3). Dessa forma, 

continua ressaltando a importância da adaptação para a garantia da produção de 

alimentos, já que pela sensibilidade do setor agropecuário às mudanças do clima, a 

produção de alimentos entra em risco: 

 

Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças 

climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de baixas emissões 

de gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos 

(Nações Unidas, 2015). 

 

 
7  “a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico 

permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer suas 

necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável” (FAO, 

2020). 
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A partir dessa retrospectiva histórica, é possível perceber que a agricultura 

ganhou amplitude no debate de clima pela perspectiva da adaptação. Quase 

paralelamente, ambas agendas foram ganhando maior atenção nas negociações com 

o passar dos anos e ainda são muito recentes, com muito a desenvolver no âmbito 

da Convenção de Clima. Entender essa dimensão será importante para compreender 

o próximo capítulo, que discorrerá acerca dos impactos das mudanças do clima na 

agricultura, em especial nos agricultores familiares do semiárido brasileiro, além da 

urgência de ações de adaptação efetivas direcionadas esse grupo social tão relevante 

para o contexto social, ambiental e econômico brasileiro.  

Os agricultores familiares do semiárido brasileiro são um dos grupos que 

menos contribuem para as mudanças do clima, mas os que provavelmente mais irão 

sofrer com seus impactos (Machado Filho et al., 2016). Além de sofrerem com a 

questão ambiental, são assolados pelas dificuldades socioeconômicas da região, 

como a precariedade no acesso aos recursos hídricos, a infraestrutura e ao 

financiamento governamental e inúmeros desafios promovidos pelo clima do bioma 

da Caatinga, como secas e chuvas extremas, o que faz com que sofram o que 

apresentamos aqui como “vulnerabilidade socioambiental”. Assim como a 

agricultura entrou nas discussões pelo viés da adaptação, o enfrentamento às 

mudanças do clima, especialmente no semiárido, deve ser também por esse 

caminho. As medidas de adaptação para esse setor são bastante urgentes, tendo em 

vista o alto grau de vulnerabilidade que os agricultores familiares do semiárido 

estão expostos. Além disso, por mais que seja importante pensar em medidas que 

levam em consideração a baixa emissão de gases estufa, no Brasil, o agronegócio 

ainda é o setor mais responsável pelas emissões de GEE e que mais apresenta 

resiliência às mudanças do clima. De acordo com o relatório do Sistema de 

Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), divulgado em 2020, o 

agronegócio brasileiro foi responsável por 72% das emissões de GEE no território 

nacional em 2019 (Albuquerque et al., 2020). Enquanto isso, a agricultura familiar 

sofre diretamente os impactos climáticos, com um adicional de falta de 

infraestrutura e financiamento. Nesse âmbito, no próximo capítulo são tratados os 

impactos da mudança do clima na agricultura familiar, assim como os desafios 

enfrentados no semiárido nordestino, que vão para além da questão climática, mas 

que ao estabelecer políticas de adaptação no que concerne à agricultura familiar no 
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semiárido, isso também seria oportunidade para avançar no enfrentamento das 

vulnerabilidades preexistentes.  

 

  



39 
 

 
 

 

3 
O impacto da mudança do clima na agricultura familiar  
 
 

A agricultura familiar foi legalmente definida pela Lei n° 11.326, de 24 de 

julho de 2006, e conta com alguns requisitos para ser considerada enquanto tal: ao 

menos metade da força de trabalho utilizada no processo produtivo e de geração de 

renda devem ser provenientes de membros da família; a área deve ter até quatro 

módulos fiscais; a gestão do estabelecimento ou empreendimento deve ser 

estritamente familiar; e, no mínimo, metade da renda familiar deve ser proveniente 

de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento (Fortini, 

2020). No entanto, esta pesquisa busca extrapolar essa definição e incluir também 

camponeses, pequenos agricultores e tipos de agricultura ligada aos povos e 

comunidades tradicionais. 

Com as mudanças climáticas, os agricultores têm se tornado cada vez mais 

vulneráveis, uma vez que a agricultura é uma atividade que depende da 

variabilidade climática para existir – como é o caso brasileiro que quase 80% da 

sua produção depende das chuvas (Brito, 2021). Contudo, os impactos das 

mudanças do clima não atingem as populações de maneira igual. O semiárido 

nordestino é uma das regiões brasileiras que, possivelmente, mais será atingida 

pelos impactos trazidos pela mudança do clima (Marengo, 2008, p. 155). A partir 

disso, compreende-se a necessidade de olhar mais atenciosamente para a agricultura 

familiar localizada no semiárido. 

Tendo isso em vista, o presente capítulo apresenta os impactos das mudanças 

climáticas para a agricultura familiar no semiárido nordestino, um dos atores mais 

vulneráveis a esse fenômeno. A escolha por esse sujeito na análise desse estudo se 

justifica pela necessidade de um olhar mais atencioso dos governos, em suas 

diferentes esferas, para a produção de políticas de adaptação à mudança do clima 

voltadas para os agricultores familiares dessa região. No desenvolvimento do 

capítulo é explicado sobre como a mudança do clima afeta a agricultura de uma 

maneira geral e, posteriormente, aprofunda sobre os impactos sofridos pelos 

agricultores familiares do semiárido nordestino. Por fim, aponta alguns dos desafios 

enfrentados por esses agricultores, como os acessos precários à infraestrutura e 

financiamento e os prejuízos advindos das mudanças climáticas.  
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3.1 
A mudança do clima e a agricultura familiar  
 

 

Com o aumento expressivo de eventos climáticos adversos nas últimas 

décadas, como inundações, secas prolongadas, ondas de calor e incêndios em várias 

partes do mundo, fica cada vez mais claro que estamos enfrentando uma crise 

climática. O aquecimento global se intensificou de forma exponencial no último 

século graças à ação antrópica. Como aponta o relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, publicado pela ONU, Climate 

Change 2021: The Physical Science Basis, dos 1,09°C de aumento na temperatura 

média do planeta, 1,07°C são de responsabilidade humana (IPCC, 2021).  

O advento da revolução industrial trouxe uma mudança no estilo de vida da 

sociedade. Com matrizes energéticas cada vez mais poluentes e um consumo e 

exploração dos recursos naturais e da biodiversidade cada vez mais desenfreados, 

os níveis de emissão de CO₂, um gás do efeito estufa8, cresceram exponencialmente, 

atingindo um nível nunca visto de concentração na atmosfera. Este gráfico do 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), retirado do site da 

NASA, mostra isso de forma muito clara:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Os gases de efeito estufa (GEE) são gases que, ao receber a radiação solar, acumulam calor, 

provocando o efeito estufa. Esse fenômeno é essencial para a vida na terra, já que ele é responsável 

por manter a média da temperatura global, evitando que haja grande amplitude térmica e 

possibilitando a existência de seres vivos. O problema acontece quando os seres humanos passam a 

emitir GEE de forma exponencial, fazendo com que haja o aquecimento global, responsável pelas 

mudanças climáticas. Alguns gases estufa são: Dióxido de carbono (CO2); gás metano (CH4); óxido 

nitroso (NO3); gases fluoretados e vapor d’água. (https://www.ecycle.com.br/gases-do-efeito-

estufa/) 
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Gráfico 1 – Concentração de Co2 na atmosfera ao longo dos anos 

 

Fonte: NASA’s Jet Propulsion Laboratory, 2021. 

 

De acordo com o IPCC, esse aquecimento provém, provavelmente, de duas 

principais atividades: a queima de combustíveis fósseis e a alteração no uso do solo 

(desmatamento e queimadas) (IPCC, 2021). Dessa forma, a intensificação do efeito 

estufa, um fenômeno natural, passa a ser uma ameaça. 

O último relatório do IPCC (2021) também apresenta uma nova série de 

cenários de emissões que, em sua totalidade, a marca de 1,5°C, limite mais 

ambicioso do Acordo de Paris, deve ser ultrapassada entre os anos de 2021 e 2040 

– o que é bastante preocupante (Angelo, 2021). Nesse sentido, mesmo com a 

estabilização da temperatura média global nessa marca, o acontecimento de eventos 

climáticos extremos sem precedentes no registro histórico deverá acontecer. Vale 

ressaltar, ainda, que a cada meio grau adicional no aquecimento do planeta, aumenta 

a frequência de ondas de calor, tempestades e secas, prejudicando atividades como 

a agricultura, por exemplo. 

Outro ponto relevante a ser citado sobre o relatório é que uma série de 

previsões foram feitas sobre quais serão os possíveis impactos das mudanças do 

clima em algumas regiões específicas. Algumas das projeções incluíram o Brasil, 

como: crescimento na duração das secas no Nordeste Brasileiro, aumento de dias 

secos e maior frequência de secas no norte da Amazônia Brasileira; mais dias com 

temperaturas máximas acima de 35°C na Amazônia; mudanças no regime das 
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monções no sul da Amazônia Brasileira e em parte do Centro-Oeste, se o aumento 

da temperatura ultrapassar 2°C; crescimento da seca, da aridez e/ou queimadas no 

sul da Amazônia e em parte do Centro-Oeste. Além disso, destacam que essas 

mudanças afetarão vários setores, principalmente a agricultura. Tendo em vista que 

as secas e as mudanças de temperatura são fenômenos que tendem a se tornar cada 

vez mais intensos e frequentes, fica claro o quão ameaçado se torna o setor agrícola 

no país, já que depende de fatores naturais como temperatura, chuva, umidade do 

solo e do ar, ventos e radiação solar (IPCC, 2021). 

A agricultura é uma atividade que possui relação complexa com as mudanças 

do clima. Isso porque, ao mesmo tempo em que o agronegócio9 é um dos setores 

que mais contribui para a mudança do clima (SEEG, 2020), também é afetado. No 

entanto, os agricultores familiares, são os que realmente sofrem e são mais 

vulneráveis aos impactos da mudança do clima, isso devido a diversos fatores que 

discorrerei a seguir. De acordo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa (SEEG), o agronegócio foi responsável por cerca de 73% das 

emissões de CO2 no Brasil em 2019 (Albuquerque et al., 2020). O cálculo foi feito 

observando a relação direta do desmatamento (mudanças do uso da terra) na 

Amazônia com a abertura de pastos. Já segundo o relatório “Colheita ilícita, bens 

coniventes” (tradução livre) publicado pela Forest Trends, no Brasil, 95% do 

desmatamento ocorreu de forma ilegal e o agronegócio foi apontado como o 

principal impulsionador do desmatamento na Amazônia (Dummet; Blundell, 2021, 

p. 27). Esse desmatamento, aponta o relatório, é evidenciado, primeiramente, pela 

falta de fiscalização, que permite a derrubada de árvores, mas também pelos títulos 

de terra fraudulentos e sem concordância com o Código Florestal. Nesse sentido, 

dado que o Brasil tem a maior quantidade de agro-conversão (agro-conversion, 

compreende a transformação da floresta em pasto), e quase todo esse desmatamento 

é ilegal, o Brasil também apresenta a maior proporção de commodities cuja 

produção para exportação gera desmatamento, como soja, carne bovina e couro, 

avaliado em mais de US$ 19 bilhões para 2019 (Dummet; Blundell, 2021, p. 28). 

Além disso, o relatório ainda aponta que os maiores produtores são os responsáveis 

 
9 O conceito de agronegócio a que me refiro nesta pesquisa faz referência a definição apresentada 

por Delgado (2012, p. 94) como uma associação do grande capital agroindustrial, com grande 

propriedade fundiária. Essa associação realiza uma estratégia econômica de capital financeiro, 

perseguindo o lucro e a renda da terra, sob o patrocínio político do Estado (brasileiro). E, portanto, 

se difere da agricultura familiar. 
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por quase toda perda de floresta no país: 2% dos produtores são responsáveis por 

62% de todo o desmatamento (Dummet; Blundell, 2021, p. 28) É preciso ressaltar 

que todo esse crescimento no desmatamento provocado pelo agronegócio é fruto de 

uma política que praticamente anulou a governança e a governabilidade do Brasil 

sobre o desmatamento, refletindo em leis aprovadas na Câmara dos Deputados 

como o PL 3.729/04, da flexibilização do Licenciamento Ambiental, e os PL 2.633 

e PL 510, da Regularização Fundiária. O gráfico abaixo, retirado da base de dados 

do SEEG, demonstra a grande contribuição da agropecuária e principalmente das 

mudanças do uso da terra para as emissões brasileiras de gases estufa nos últimos 

dois anos:  

 

Gráfico 2 – Emissões de CO2e (t) GWP-AR5  

 
Fonte: Elaborado a partir de SEEG, c2019. 

 

Com relação aos impactos sofridos, a variabilidade climática é a principal 

ameaça à atividade agrícola, devido às suas implicações nas colheitas. Além disso, 

tem sido dada muita atenção à necessidade de atenção tanto às práticas agrícolas 

quanto ao uso da terra na maioria das Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(NDC) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o que reflete a grande 

capacidade que o setor tem não só na área de mitigação das mudanças do clima, 

mas também em possibilitar aos produtores de alimento de se adaptarem aos novos 

padrões climáticos. A particular relevância da agricultura para a adaptação se reflete 
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no contexto dos Planos Nacionais de Adaptação (PNA), complementares às NDC, 

em que a agricultura é considerada primordial (Caron et al., 2020, p 29-30).  

De acordo com o AdaptaClima (c2021), o clima e a variabilidade climática 

são os principais fatores de risco para o setor agrícola no Brasil. Estima-se que cerca 

de 80% da variabilidade da produtividade agrícola no país seja proveniente da 

variabilidade climática sazonal e interanual, enquanto os outros 20% são associados 

a questões econômicas, políticas, de infraestrutura e sociais. Isso fica evidente 

quando menos de 20% das áreas agrícolas no país são irrigadas10 e 80% das demais 

áreas são dependentes diretamente da variação natural das chuvas. Dessa maneira, 

uma modificação na variação hídrica provocaria uma grande perda na produção 

agrícola e poderia afetar diversas culturas. Um exemplo recente foi a ocorrência de 

uma grande seca entre os anos de 2012 e 2017, que pode ter sido responsável por 

muitos agricultores familiares do semiárido nordestino deixarem de produzir e 

exercer a atividade agrícola devido a perdas elevadas na produção de diversas 

culturas, como milho e feijão que sofreram perdas superiores a 40% do total 

produzido (Fortini, 2020; Brasil, 2021a).  

Segundo o relatório Impacts, Adaptation and Vulnerability do IPCC (2014) e 

o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima: volume 2 (Brasil, 2016a), 

algumas culturas como a soja, o milho, a batata, o feijão, o café podem ser muito 

afetadas pelas mudanças climáticas, perdendo grande parte das terras que utilizam 

para plantação, devido ao aumento da temperatura; o arroz também perde terras, 

tendo que mudar de localização para áreas irrigáveis, onde se tornaria mais 

produtivo; por último, a cana de açúcar seria a única que não precisaria se deslocar 

para um aumento de produtividade. No entanto, é preciso pontuar que essa alteração 

da capacidade produtiva afetará de forma desigual os componentes do setor agrícola 

brasileiro. Os agricultores familiares serão possivelmente os mais afetados, visto 

que são mais suscetíveis aos choques econômicos e ambientais, além de terem 

menos acesso aos recursos para tomarem ações de adaptação, quando comparados 

ao agronegócio (Assad et al., 2013). Para os grupos vulneráveis, mesmo pequenas 

alterações nos padrões climáticos já podem ter impactos desastrosos sobre seus 

modos de vida e meios de subsistência. A maioria dos modelos climáticos preveem 

 
10 Ver Brito, 2021. 
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que os danos serão desproporcionalmente suportados pelos agricultores familiares, 

em especial os de países em desenvolvimento (Machado Filho et al., 2016).  

É no semiárido nordestino que há uma das maiores concentrações de 

estabelecimentos de agricultura familiar do país – cerca de 79% dos 

estabelecimentos agrícolas da região são familiares, de acordo com o Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017 

(Brasil, 2017). A região Semiárida foi criada a partir da Lei Federal n° 7.827, de 27 

de setembro de 1989 e é composta atualmente por 1.262 municípios pertencentes 

aos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. O semiárido, especialmente o nordestino, 

corresponde a cerca de 11% do território nacional, abrange 9 estados e possui uma 

área de aproximadamente 1.007.438 km².  

Além disso, a região é caracterizada pela ocorrência de secas estacionais e 

periódicas, solos de baixa profundidade e fertilidade e reduzida capacidade de 

retenção de água, além de ser composta por três importantes biomas extremamente 

ameaçados – Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. É preciso destacar, também, que 

de acordo com um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República em 2005 (NAE), o Nordeste é a região brasileira mais 

vulnerável às mudanças do clima. O semiárido, que apresenta uma curta, mas 

importante, estação chuvosa poderia transicionar para um clima mais quente e seco, 

tornando-se uma região árida – o que ameaçaria a agricultura familiar local, acesso 

aos recursos hídricos e saúde da população, provocando um êxodo rural de 

refugiados climáticos para as grandes cidades, entre outros que já foram vistos 

durantes as grandes secas da região (Marengo, 2008, p. 155).  

O relatório do IPCC (2021) chama atenção para os impactos nesta região. O 

documento conclui que há uma alta confiança de que haverá um aumento dominante 

na duração da seca e uma confiança média de que aumentarão a intensidade e 

frequência das precipitações extremas, além de inundações causadas pela chuva, se 

a temperatura média global ultrapassar os 2°C. Essa questão é bastante relevante 

pois impacta diretamente na forma com que os agricultores familiares produzem, 

revelando cada vez mais a necessidade de um suporte governamental para a 

adaptação a esses futuros impactos.  

Além disso, para algumas partes do bioma Caatinga, onde se localiza o 

semiárido, existem projeções até o ano 2100 de mudança no tipo de cobertura 
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vegetal de característica semiárida para vegetação de ambientes semidesérticos, 

típica de ambientes áridos (Mesquita et al., 2020, p. 602).  Entre as secas intensas 

de 2011 a 2017, a pluviosidade teve uma redução média de 500 milímetros e cerca 

de 2% dos municípios do semiárido reportaram o surgimento e/ou aumento de áreas 

de desertificação (Brasil, 2021a).  

A agricultura familiar é um setor extremamente importante para o Brasil tanto 

no âmbito social e econômico, quanto no âmbito ambiental. Segundo dados do 

Censo Agropecuário de 2017, o valor bruto da produção dos estabelecimentos da 

agricultura familiar no brasil é de R$ 107 bilhões de reais e esse setor é responsável 

por empregar cerca de 10,1 milhões de pessoas (Brasil, 2017). Desse total, R$ 10,8 

bilhões vem da produção agrícola familiar do semiárido. Outro ponto relevante é a 

porcentagem do gênero das lideranças dos estabelecimentos. De acordo com o 

relatório “Um novo retrato do semiárido”, 76% das lideranças da agricultura 

familiar no semiárido são homens, enquanto 24% são mulheres. No entanto, por 

mais que a predominância seja do sexo masculino, quando se olha para a 

comparação entre o Censo Agropecuário de 2006 e 2017, é possível observar um 

crescimento de 48,52% na proporção de estabelecimentos dirigidos por mulheres e 

uma queda de 9,38% na proporção de estabelecimentos dirigidos por homens 

(Brasil, 2017). Além disso, as mulheres costumam ser as principais beneficiárias 

das políticas públicas para a agricultura familiar e populações tradicionais 

camponesas, como no caso do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Estudo 

publicado pelo De Olho nos Ruralistas indica que oito em cada dez beneficiários 

do PAA são mulheres (Paes, 2020). Isso demonstra uma presença cada vez maior 

das mulheres e, consequentemente, uma necessidade de se pensar políticas de 

adaptação à mudança do clima que levem em conta o recorte de gênero (Fortini, 

2020).  

Mas, para além da contribuição econômica, os estabelecimentos agrícolas 

familiares também são responsáveis por grande parte dos alimentos consumidos 

pelos brasileiros, desempenhando um papel muito relevante na manutenção da 

Segurança Alimentar e Nutricional11 e da busca por Soberania Alimentar no país. 

Torna-se necessário, portanto, o aprofundamento sobre os campos que estão em 

disputa no que concerne o direito à alimentação. Um desses campos se baseia no 

 
11 O direito de todos terem acesso regular à alimentos nutritivos e de boa qualidade, consoante o 

direito à alimentação adequada e o direito fundamental de todos serem livres da fome (FAO, 2020) 
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conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Segundo a FAO (2020, p. 

254, tradução livre), a Segurança Alimentar e Nutricional pode ser definida como: 

“o direito de todos terem acesso regular a alimentos nutritivos e de boa qualidade, 

consoante o direito à alimentação adequada e o direito fundamental de todos serem 

livres da fome”. No Brasil, em 2010, o direito à alimentação adequada foi incluído 

na Constituição Federal nos artigos 6° e 277° com uma definição bem similar: “o 

direito de cada pessoa de ter acesso físico e econômico, ininterruptamente, à 

alimentação adequada ou aos meios para obter estes alimentos, sem comprometer 

os recursos para outros direitos fundamentais como saúde e educação” (Munõz; 

Carvalho, 2016, p. 36).  

O relatório “Food Security and Climate Change” produzido pelo Painel de 

Alto Nível de Especialistas em Segurança Alimentar e Nutricional (HLPE), em 

2012, alerta que a insegurança alimentar e as mudanças climáticas são os dois 

maiores desafios globais que a humanidade vai enfrentar e que as mudanças 

climáticas são um dos maiores empecilhos para a garantia da segurança alimentar 

(HLPE, 2012, p. 7). 

De acordo com a FAO (2020), a insegurança alimentar (crônica) existe 

quando pessoas vivem sem acesso a uma dieta adequada e de qualidade, que as 

impede de viver uma vida ativa e saudável. No entanto, é preciso ressaltar que existe 

a possibilidade de que pessoas que hoje têm uma segurança alimentar garantida, 

possam perdê-la no futuro. Dessa maneira, é possível entender as mudanças do 

clima como um agente capaz ameaçar a segurança alimentar que, atualmente, é 

garantida. Além disso, é preciso destacar que a insegurança alimentar e nutricional 

não acontece somente com a privação de alimentos, com a fome, mas quando ocorre 

uma substituição de hábitos saudáveis pelo consumo de alimentos ultra 

processados, ricos em calorias e com poucos nutrientes, sendo prejudiciais à saúde. 

É necessário ressaltar, entretanto, que o conceito de segurança alimentar e 

nutricional pode ser considerado insuficiente quando pensamos na alimentação não 

só como uma necessidade a ser coberta para a sobrevivência, mas também como 

um demonstrativo de dignidade e sociabilidade. Para a Via Campesina, por 

exemplo, é preciso, para além de abastecimento de alimentos suficientes e 

saudáveis, problematizar o próprio modo da produção de alimentos e sua origem 

(Munõz; Carvalho, 2016, p.36). 
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Nesse sentido, o conceito de soberania alimentar surge como uma outra via 

para se pensar os processos e direitos que envolvem a alimentação e a produção de 

alimentos, podendo ser definido como:  

 

O direito dos povos a definir suas próprias políticas alimentares e agrícolas, proteger 

e regular a produção agropecuária nacional e o comércio para alcançar o 

desenvolvimento sustentável; determinar em que medida querem ser 

autossuficientes; restringir o dumping de produtos em seus mercados; e dar 

prioridade de uso e direitos sobre os recursos aquáticos para as comunidades que 

dependem da pesca. A soberania alimentar não nega o comércio, mas promove a 

formulação de políticas e práticas comerciais ao serviço do direito dos povos e das 

pessoas a uma produção segura, saudável e ecologicamente sustentável (Munõz; 

Carvalho, 2016, p. 38). 

 

Essa visão amplia o escopo de análise para além do aspecto nutricional, 

levando em consideração a gestão de recursos, a terra, o território, o comércio local 

e internacional, o desenvolvimento sustentável, a ação coletiva, a participação 

sustentável, a agroecologia, o direito à alimentação e o próprio modelo de produção 

(Munõz; Carvalho, 2016, p. 37).  

Nesse sentido, apesar da pequena escala presente na maior parte dos 

estabelecimentos de agricultura familiar, o desenvolvimento de culturas variadas se 

distingue por sua qualidade e sua alta distribuição. Isso porque sua dispersão 

geográfica aproxima os consumidores, privilegiando, especialmente, as 

comunidades mais afastadas das grandes cidades, e por consequência, dos grandes 

centros de distribuição. Além disso, pelo fato de a produção familiar ser 

predominantemente baseada em policultura e por sua proximidade com o 

consumidor, a agricultura familiar está menos propensa a influências econômicas 

externas na formação de seus preços, conseguindo fazer com que a população local 

compre seus produtos por um ótimo preço (Bisi, c2016). Nesse sentido, fica clara a 

relevância desse setor na garantia da Soberania Alimentar no Brasil e no mundo. 

No entanto, com o aumento da temperatura média global e todos os impactos 

previstos para a região do semiárido brasileiro, essa produção pode se tornar ainda 

mais ameaçada – principalmente pelo financiamento e estrutura precários que esse 

setor vivencia.  

Ademais, é preciso destacar a relevância ambiental desse setor. A agricultura 

familiar tem um papel muito importante no desenvolvimento sustentável da região, 

disponibilizando alimento em escala local, além de ser responsável pela 

conservação dos recursos naturais e da agrobiodiversidade (Machado Filho et al., 
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2016). É preciso destacar, também, que esse setor da agricultura se baseia em um 

amplo conhecimento tradicional importante no tratamento e conservação do solo 

(Moraes, c2020), já que possui uma relação com a terra além do aspecto puramente 

produtivo e de renda. Os agricultores familiares são responsáveis por 70% da 

produção de alimentos consumidos pelos brasileiros e 80% dos alimentos 

produzidos no mundo (Lowder et al., 2021). Algumas das principais culturas 

permanentes produzidas nos estabelecimentos da agricultura familiar no semiárido 

são: banana, manga, caju, maracujá, coco, café, agave, uva, goiaba e acerola (Um 

novo retrato do semiárido, 2020). Além disso, há também a produção de culturas 

temporárias, que são: milho em grão, mandioca, feijão fradinho, palma, cana de 

açúcar, feijão de cor em grão, melancia, tomate rasteiro e abóbora. A tabela abaixo, 

retirada do estudo “Mudança do clima e os impactos na agricultura familiar no 

Norte e Nordeste do Brasil” (Machado Filho et al., 2016), demonstra os impactos 

na produtividade de algumas sementes cultivadas pela agricultura familiar no 

Brasil, nas regiões norte e nordeste: 

 

Quadro 4 – Impacto da mudança do clima na produtividade de sementes cultivadas pela 

agricultura familiar no Brasil, nas regiões Norte e Nordeste 

 
Fonte: Machado Filho et al., 2016, p. 18. 

 

Além disso, o estudo também produziu uma tabela baseada no quinto relatório 

de avaliação do IPCC (AR5) feito em 2013 (IPCC, 2014), demonstrando quais 

culturas seriam afetadas pelos eventos adversos trazidos pela mudança do clima:  



50 
 

 
 

 

Quadro 5 - Culturas de cultivos vulneráveis degradadas por cenários de precipitação e 

temperatura  

 
Fonte: Machado Filho et al., 2016, p. 19. 

 

Esse relatório do IPCC produziu quatro cenários (Trajetórias Representativas 

de Concentração, RCP), como fez em suas publicações posteriores, de emissões de 

gases de efeito estufa ao longo do tempo. O RCP 4.5 é um cenário intermediário 

onde as emissões de GEE são estabilizadas até 2100 e o RCP é o cenário de maior 

emissão. A tabela demonstra que a maioria dos cultivos seria afetada no cenário de 

maior emissão e que culturas importantes seriam afetadas pelo cenário de emissão 

intermediária (Machado Filho et al., 2016). A Quarta Comunicação Nacional do 

Brasil à UNFCCC também apresenta a porcentagem dessas reduções: “15,2% 

(arroz), 21,5% (café), 23,1% (feijão), 46,2% (trigo), 51,0% (milho) e 79,5% (soja)” 

(Brasil, 2021a, p. 266), demonstrando que a oferta de alimentos seria totalmente 

afetada. É possível perceber, portanto, como a agricultura familiar se torna 

vulnerável com o aumento da temperatura média global.  

É importante ressaltar também que, como o clima da região é marcado por 

secas estacionais e periódicas, o armazenamento de água pelas populações do 
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semiárido, em especial os agricultores familiares, é um obstáculo constante. No 

entanto, a ocorrência de chuvas não é, sozinha, a responsável por uma produção 

bem-sucedida. Um período seco dentro da época das chuvas pode ter efeitos muito 

adversos para a agricultura (Marengo, 2008, p. 149). Com as mudanças do clima, 

esses períodos de seca e estiagem e o regime de chuvas poderão ser alterados, 

revelando uma ameaça à produção agrícola na região. Além disso, é importante 

citar que, segundo a Quarta Comunicação Nacional do Brasil (2021) à UNFCCC, a 

Caatinga apresentou a pior situação para a disponibilidade de água, com muitas 

regiões nas quais a escassez é crítica. Essa situação se deve tanto pela condição 

natural da região, que é demarcada por períodos de seca, quanto pelo intenso desvio 

de água pelos grandes centros urbanos e pólos de agricultura irrigada (Brasil, 2020, 

p. 224).  

Segundo o relatório Um Novo Retrato do Semiárido (Fortini, 2020, p. 34), 

23,8% dos agricultores familiares não possuem recurso hídrico, enquanto 76,2% 

possuem e a maior parte afirma possuir cisterna. Além disso, há pelo menos 350 

mil famílias aguardando na fila pelas cisternas e mais de 800 mil precisam do 

equipamento para a produção de alimentos e a criação de animais (Bezerra, 2021). 

O Programa Cisternas nasceu da sistematização de experiências locais e da 

mobilização da sociedade civil para propor uma política efetiva e abrangente no 

semiárido, que garantisse o direito das populações rurais de ter água para consumo. 

A ideia de Convivência com o Semiárido, que pressupõe que não é possível 

combater a seca e sim aprender a conviver com ela, necessita da adoção da cultura 

do estoque – que atinge desde água, até alimentos e sementes (Baptista; Campos, 

2013, p. 54). Através do armazenamento da água da chuva em cisternas construídas 

com placas de cimento ao lado de cada casa, as famílias deixam de precisar se 

deslocar quilômetros em busca de água para uso básico. Esse programa permitiu 

que as famílias pudessem ser gestoras de sua própria água, demonstrando a 

descentralização e democratização do recurso hídrico (ASA, [s.d.]). No entanto, a 

paralisação recente do programa, que será mais bem explicada no próximo capítulo, 

torna preocupante a situação dos agricultores familiares em face das mudanças do 

clima. 

A combinação das alterações do clima, na forma de falta de chuva ou pouca 

chuva, acompanhada de altas temperaturas e altas taxas de evaporação, além da 

competição por recursos hídricos na região, podem levar a uma crise catastrófica 
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(Marengo, 2008, p. 154). Tendo isso em vista, fica clara a centralidade que os 

recursos hídricos têm para a região do semiárido e a necessidade de construir 

políticas públicas que levem em conta essa questão. Mas, isso não deve ser feito 

sob uma perspectiva de combate à seca e sim levando em consideração a 

necessidade de conviver com o Semiárido: 

 
Conviver com o Semiárido significa viver, produzir e desenvolver-se, não dentro de 

uma mentalidade que valoriza e promove a concentração de bens, mas sim enfatiza 

a partilha, a justiça e a equidade, querendo bem à natureza e cuidando de sua 

conservação (...) significa abraçar uma proposta de desenvolvimento que afirma ser 

o semiárido viável, ser o seu povo inteligente e capaz, ser a natureza do semiárido 

rica e possível, desde que os seres humanos com ela se relacionem de modo 

respeitoso e que haja políticas públicas adequadas (Baptista; Campos, 2013, p. 52-

53). 

 

É preciso salientar também que, para além de questões puramente ambientais, 

existem muitos fatores econômicos que limitam ou impedem o seu 

desenvolvimento. A disponibilidade de infraestrutura influencia as condições de 

produção e competitividade dos agricultores familiares, pois são responsáveis por 

determinar as oportunidades de inserção nos mercados locais e no desenvolvimento 

de inovações. O déficit de infraestrutura tende a pesar mais nos agricultores 

familiares, enquanto favorece a produção em grande escala. Um exemplo disso é a 

precariedade da rede de estradas secundárias no Brasil, que dificulta o acesso dos 

agricultores familiares aos mercados locais que oferecem produtos diários de 

abastecimentos (Machado Filho et al., 2016, p. 26).  

A dificuldade do comércio enfrentada pelos pequenos agricultores familiares 

é percebida desde o acesso a sementes de boa qualidade, por meio do processo de 

colheita e armazenagem de grãos, até o descarregamento. No que diz respeito à 

colheita e ao armazenamento das culturas de cultivo, é necessário que haja 

infraestrutura necessária para que o produto seja mais protegido contra condições 

adversas. Além disso, o agricultor familiar precisa de mais estrutura para circular 

sua produção, o que não acontece, tendo em vista que o frete, principalmente da 

região Nordeste, é muito caro (Machado Filho et al., 2016, p. 27).  

Além disso, é preciso destacar que os agricultores familiares, ao mesmo 

tempo que são responsáveis por garantir a Soberania Alimentar, são um grupo que 

sofre diversas vulnerabilidades sociais e até mesmo alimentícias: 
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Esse é o nosso paradoxo: um setor que está em risco de fome é também crucial para 

a segurança alimentar global. É importante frisar também que a agricultura familiar 

produz alimentos saudáveis e nutritivos, como frutas, ovos e legumes, cujo consumo 

é fundamental para combater os níveis crescentes de obesidade e desnutrição em 

todo o mundo (Silva, 2019). 

 

Nesse sentido, a desigualdade social e os índices de pobreza na região 

dificultam ainda mais o enfrentamento às mudanças do clima. A pobreza é um 

fenômeno multidimensional e não se manifesta apenas por insuficiência de renda, 

mas também pela fome, pelo analfabetismo, pela falta de habitação, de eletricidade 

e de acesso à água. No contexto do campo, ainda devem ser levadas em 

consideração: os limites da qualidade da educação rural, do acesso à saúde, as más 

condições de trabalho e escassez localizada. No Segundo o relatório “Um Novo 

Retrato do Semiárido” (Fortini, 2020, p.12), a região apresenta uma concentração 

de municípios cujo PIB per capita se mostra inferior ao PIB per capita do brasileiro 

médio. No entanto, para além da pobreza concentrada nas zonas rurais, é preciso 

entender que há uma correlação inicial entre pobreza, a fragilidade da agricultura 

familiar e a alta concentração de terra. Nesse âmbito, a reforma agrária se torna 

essencial para a segurança e soberania alimentar (Machado Filho et al., 2016, p. 

21).  

A pobreza tradicional está concentrada na região Nordeste – acompanhada de 

fatores determinantes, como a ocorrência de secas e privação no acesso à terra. 

Assim, o agronegócio associado a outros processos, tais como a expansão da 

extração mineral, pode reproduzir a pobreza e, em alguns casos, fortalecer suas 

causas fundamentais, como a expropriação e a concentração de terras por 

latifundiários, bem como a exploração do trabalho rural (Machado Filho et al., 

2016, p. 21). De acordo com o relatório da OXFAM “Terra, Poder e Desigualdade 

na América Latina” de 2016, que compara o cenário de concentração de 

propriedades rurais em 15 países latino-americanos, apenas 1% das fazendas ou 

estabelecimentos rurais na América Latina concentra mais da metade (51,19%) de 

toda a área agricultável na região. Quando analisamos somente o Brasil, 45% da 

área rural está concentrada em menos de 1% das propriedades (Guereña, 2016). 

O relatório sobre o semiárido (Fortini, 2020) também relata que apenas 13,8% 

dos agricultores receberam financiamento, sendo que a origem do financiamento, 

em sua maior parte, foi de programas não governamentais. Isso demonstra a 

precária valorização desse setor, em benefício do agronegócio: 
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Gráfico 3 – Agente financeiro responsável pelo financiamento  

 
Fonte: Fortini, 2020 

 

De acordo com Tatiana Merlino (2021), o agronegócio, mesmo sendo o setor 

que menos gera riqueza – contribuindo apenas para 5,4% do PIB – é o que mais 

recebe crédito. Os créditos não vão para quem produz alimentos para os brasileiros, 

mas sim para quem produz commodities para exportação e para ração animal. No 

Brasil, o sistema nacional de créditos é a principal política agropecuária e é 

realizado pelo Plano Safra. Os créditos que são ofertados por instituições privadas 

e públicas para custeio, investimento, comercialização e industrialização são 

distribuídos em duas categorias: O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor 

Rural (Pronamp), destinado aos médios e grandes produtores (o agronegócio).  

No Plano Safra 2019/2020, por exemplo, os valores das contratações 

chegaram a 225 bilhões de reais, um valor maior ao do ano anterior (2018/2019) 

que ficou em 173,4 bilhões. O gráfico abaixo demonstra como ambos os planos 

dividiram o montante total:  
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Tabela 1 – Número de contratos de crédito rural safras 

 
Fonte: Merlino, 2021. 

 

Os dados mostram que os “demais”, ou seja, o agronegócio, é quem recebe, 

de longe, a maior parte dos recursos. No Plano Safra 2019/2020, enquanto os 

agricultores familiares e pequenos agricultores receberam através do Pronaf cerca 

de 29 bilhões de reais, o Pronamp recebeu 27,9 bilhões e o agronegócio 134,8 

bilhões, uma diferença exorbitante (Merlino, 2021).  

Essa desigualdade se acentua ainda mais ao olharmos para os contratos, como 

foram apresentados no gráfico acima. O Pronaf, que correspondeu a 1.416.064 

milhões de contratos, ficou somente com 12,8% dos recursos; o Pronamp, com 

186.383 mil contratos com 12,4% dos créditos; e os demais, que correspondem ao 

agronegócio, com apenas 328.066 contratos e 59,9% da totalidade dos créditos. 

Quando observamos a regionalização do total de créditos concedidos no plano 

2019/2020, o Nordeste, que concentra 45,7% dos estabelecimentos rurais, só recebe 

9% dos recursos, enquanto o centro-oeste, com apenas 6,8%, recebe 26% dos 

créditos – o maior índice. Tendo isso em vista, fica clara a disparidade de 

financiamento disponível para os agricultores familiares e para o agro (Merlino, 

2021).  

O Pronaf é financiado pelo BNDES e tem como objetivo a ampliação ou 

modernização da estrutura produtiva nos estabelecimentos rurais. Ele conta com 

diversos subprogramas que se destinam a questões específicas do agricultor 

familiar, como o Pronaf Mulher, que busca financiar mulheres agricultoras, ou o 

Pronaf Agroecologia, que fornece investimentos para sistemas de produção 

agroecológico ou orgânico (Mazaro, 2020). 
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No entanto, por mais que existam esses programas tão importantes, em 

janeiro de 2020 o governo brasileiro congelou diversas modalidades de 

financiamento ao pequeno agricultor, ou agricultor familiar, com a justificativa de 

ter atingido o comprometimento total dos recursos disponíveis para a agricultura. 

Os programas que sofreram paralisação em suas linhas de crédito são: Programa de 

Construção e Ampliação de Armazéns, Programa de Incentivo à Inovação 

Tecnológica na Produção Agropecuária (INOVAGRO), Programa de 

Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais 

(MODERAGRO) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. Com os impactos que a mudança do clima trará para a região, um 

financiamento mais amplo, que atinja um maior percentual de agricultores 

familiares, se torna essencial para o enfrentamento do fenômeno (Mazaro, 2020). 

 A partir do que foi apresentado ficam claras as dificuldades já enfrentadas 

pelos agricultores familiares do semiárido, que podem ser agravadas pelas 

mudanças climáticas. A falta de infraestrutura e financiamento prejudicam muito 

as condições dos agricultores familiares em relação ao seu próprio modo de vida e 

cultivo. Com as mudanças do clima, podem ocorrer chuvas extremas e secas mais 

longas, todos os padrões climáticos já conhecidos e utilizados como base do 

conhecimento tradicional para as plantações se alterarão. Além disso, a importância 

econômica, social e ambiental dos agricultores familiares também ficou evidente. 

Sendo responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos da mesa dos 

brasileiros (Lowder et al., 2021), os agricultores familiares são impactados pela 

mudança do clima, ameaçando sua soberania alimentar, além de afetar sua fonte de 

renda e de alimento. Tendo tudo isso em vista, é necessária uma atenção especial 

do governo para a região no que tange o enfrentamento das mudanças climáticas, 

principalmente em relação à adaptação às mudanças do clima.  

 Assim, no último capítulo, será tratado sobre o que tem sido feito no Brasil 

em termos de adaptação para os agricultores familiares à mudança do clima, quais 

são suas implicações, se essas políticas têm sido de úteis para os atuais contextos e 

desafios da região e se têm levado em consideração a criação de medidas que sejam 

culturalmente compatíveis, socialmente justas, ecologicamente sustentáveis e 

adequadas ao enfrentamento dos possíveis riscos climáticos e socioeconômicos.  
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4 

Uma análise das políticas nacionais de adaptação voltadas 
para agricultores familiares no semiárido  
 
 

Neste capítulo, é apresentado o marco teórico que guiará as discussões finais 

acerca do Plano Nacional de Adaptação em relação ao semiárido nordestino. A 

primeira parte é dedicada à explicação da teoria do jogo de dois níveis de Robert D. 

Putnam, que será essencial para entender o processo de adoção e o histórico das 

políticas públicas feitas para o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil. 

Na segunda parte, são apresentados o histórico e a evolução das políticas climáticas 

no país a partir da perspectiva do jogo de dois níveis, fundamentando a pesquisa 

com base nos elementos que essa teoria nos oferece. Por fim, na última parte é feita 

uma análise crítica sobre a Política Nacional de Adaptação e sua implementação, 

focando em sua aplicação e desdobramentos no semiárido nordestino, local com 

grande potencial de impacto das mudanças do clima e, portanto, que demanda 

políticas de adaptação – tendo em vista as previsões científicas para a região, as 

condições e desafios já promovidos pelo clima típico do semiárido. Além disso, 

retomo o debate sobre justiça ambiental e climática e sobre a convivência com o 

semiárido para repensar a adaptação.  

 
 
4.1 
O Jogo de Dois Níveis e a importância do estudo sobre as interações 
entre o nacional e o internacional 
 
 

Para o presente estudo, o marco teórico escolhido para guiar a análise foi o 

Jogo de Dois Níveis, de Robert D. Putnam (2010). Em “Diplomacia e política 

doméstica: a lógica dos jogos de dois níveis”, Putnam apresentou a teoria da 

ratificação, que tem como objetivo primordial entender os processos de barganha e 

negociações internacionais levando em consideração as dinâmicas domésticas. Para 

o autor, a política doméstica e as relações internacionais sempre estão entrelaçadas 

de alguma forma, e “algumas vezes uma influência a outra” (Putnam, 2010, p. 147).  

De acordo com Putnam, a luta política de várias negociações internacionais 

pode ser concebida a partir da ideia de um jogo de dois níveis, o nível internacional 

(I) e o nível doméstico ou nacional (II). O primeiro nível é caracterizado como a 
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fase negociadora, em que os líderes negociam entre si para chegar a um acordo. O 

segundo nível, por sua vez, é caracterizado como o que o autor chama de fase 

ratificadora, na qual as discussões separadas ocorrem nos grupos que compõem o 

Estado como um todo: grupos de interesses, partidos políticos, setores estatais, a 

opinião pública, o eleitorado, organizações não governamentais (ONGs), entre 

outros. Esse público doméstico, segundo Putnam, tem o poder de determinar se o 

acordo será ratificado ou não. De acordo com o autor: 

 

No nível nacional, os grupos domésticos perseguem seu interesse pressionando o 

governo a adotar políticas favoráveis a seus interesses e os políticos buscam o poder 

constituindo coalizões entre esses grupos. No nível internacional, os governos 

nacionais buscam maximizar suas próprias habilidades de satisfazer as pressões 

domésticas, enquanto minimizam as consequências adversas das evoluções externas. 

Nenhum dos dois jogos pode ser ignorado pelos tomadores de decisão, pois seus 

países permanecem ao mesmo tempo interdependentes e soberanos. (Putnam, 2010, 

p. 151) 

 

A arena onde tudo acontece é chamada pelo autor de tabuleiro. Do lado do 

tabuleiro internacional estão as contrapartes estrangeiras, ao lado das quais sentam 

diplomatas e outros assessores internacionais. Do lado doméstico do tabuleiro e 

atrás do líder nacional, encontram-se figuras partidárias, parlamentares, porta-vozes 

das agências domésticas, representantes de grupos-chave de interesse e os 

assessores políticos do próprio líder.  

Para Putnam (2010, p. 152), há um nível de complexidade no jogo de dois 

níveis, já que ações que são racionais para um jogador localizado no nível 

internacional, por exemplo, podem ser imprudentes para o mesmo jogador no nível 

nacional. É possível tomar como exemplo hipotético uma posição contrária dos 

países insulares a alguma medida relacionada à adaptação no Acordo de Paris, 

mesmo sendo extremamente afetados pela mudança do clima, com o aumento do 

nível do mar. No entanto, Putnam ressalta que há bastantes incentivos para que haja 

coerência entre os dois jogos.  Nesse âmbito, discorre acerca de alguns cenários 

possíveis: i) os tomadores de decisão podem adotar políticas diferentes daquelas 

que tomariam caso estivessem formulando políticas no nível doméstico, por 

exemplo; ii) uma determinada política pode ser desejada domesticamente pela 

sociedade civil, mas enfrentar obstáculos em setores do governo nacional, mas 

quando levada para o nível internacional, essa política pode ser apoiada e, 

consequentemente, gerar uma pressão para que o determinado governo nacional a 

adote. Nesse âmbito, o governo não tem sua vontade concretizada, mas a sociedade 
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civil sim; iii) a possível existência de segmentos de diferentes governos acordarem 

em um determinado tema e utilizarem a ajuda mútua para pressionar outros 

segmentos divergentes dentro do próprio governo.  

Putnam ressalta que geralmente ocorrem negociações entre os grupos do nível 

doméstico que podem gerar várias possibilidades para as negociações no nível 

internacional. Com isso, que ambos os níveis podem haver consultas e negociações 

entre esses dois níveis (Putnam, 2010, p. 153). O autor divide de forma analítica o 

processo da concepção do acordo em dois estágios: o nível I, de barganha entre os 

negociadores – que leva a um acordo provisório – e o nível II, onde acontecem as 

discussões entre os grupos domésticos sobre ratificar ou não o acordo. Além disso, 

Putnam ressalta que as expectativas de rejeição do acordo podem influenciar e 

devem ser levadas em consideração nos dois níveis. As expectativas de rejeição no 

nível II podem abortar as negociações no nível I, mesmo sem nenhuma ação formal. 

Dessa forma, o requisito de que qualquer acordo no nível I precisa ser, ao fim, 

ratificado no nível II impõe uma ligação teórica crucial entre os dois níveis (Putnam, 

2010, p. 153). Não faz sentido chegar a um acordo que vai ser posteriormente 

negado domesticamente. 

O autor aborda, também, a importância da definição do “conjunto de vitórias” 

(win-set), que é a agenda negociadora de cada nível. Além disso, os win-sets são 

utilizados para definir a posição negociadora formada no nível doméstico e levado 

até o nível internacional. Nesse sentido, Putnam destaca que o Estado que está em 

um tabuleiro internacional negociador tem uma posição inicial que foi previamente 

formada ou acordada com os interesses dos seus componentes domésticos. Quanto 

maiores forem os win-sets, mais os acordos no âmbito internacional se tornam 

prováveis. Além disso, Putnam ressalta que qualquer acordo bem-sucedido precisa 

se encaixar nos win-sets domésticos de cada uma das partes do acordo. No caso do 

Acordo de Paris, por exemplo, tendo sido criado no nível internacional, a 

formulação deveria ter sido pensada tendo em vista os conjuntos de vitória de todas 

as partes do Acordo, para que ele pudesse ser implementado no nível doméstico 

(Putnam, 2010, p. 154). 

Robert Putnam (2010) também discorre acerca da sobreposição das agendas 

negociadoras, ressaltando que, quanto maior o conjunto de vitórias (win-sets, o 

conjunto de todos os acordos possíveis), maior a chance de sobreposição e menor o 

risco de fracasso. O contrário também é uma realidade para o autor, quanto menores 
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forem os conjuntos de vitória, maior é o risco de as negociações fracassarem, já que 

o acordo só é possível se os conjuntos de vitória se sobrepuserem. Um exemplo 

prático dessa questão é quando um acordo internacional está em pauta e agendas de 

política doméstica de dois países não convergem. No entanto, Putnam argumenta 

que existem vantagens de se ter uma agenda negociadora menor em alguns casos. 

O autor demonstra que um líder pode argumentar que não poderá implementar as 

condições de uma proposta de acordo devido às demandas domésticas, fazendo com 

que o acordo seja adaptado para poder ser ratificado pelo país com uma agenda 

negociadora limitada. Novamente utilizando o Acordo de Paris como exemplo, os 

negociadores aprovaram um acordo vinculante cujas definições foram compatíveis 

juridicamente com a possibilidade do Executivo dos Estados Unidos ratificá-lo sem 

a necessidade de passar pelo Parlamento, que havia embargado a ratificação do 

Protocolo de Quioto. É por isso que o Acordo de Paris não se chama Protocolo de 

Paris, ilustrando perfeitamente essa situação (Fuhr et al., 2015).  

A partir da teoria proposta por Putnam (2010), é possível concluir que o nível 

internacional pode influenciar o nível doméstico (e vice-versa) na formulação e 

concepção dos acordos. Nesse sentido, é possível pensar que o Acordo de Paris foi 

discutido no primeiro nível, ou nível internacional, que é caracterizado como a fase 

negociadora, em que os líderes negociam entre si para chegar a um acordo. 

Posteriormente, no segundo nível, que é caracterizado como o que o autor chama 

de fase ratificadora, as discussões ocorrem nos grupos que compõem o Estado e 

esse público doméstico, segundo Putnam, tem o poder de determinar se o acordo 

será ratificado ou não. No Brasil, o Acordo foi ratificado e aprovado, 

posteriormente, na Câmara dos Deputados12 e no Senado13, sendo incorporado pela 

legislação brasileira. Dessa maneira, é possível concluir que o nível internacional 

influenciou a internalização de políticas e legislação sobre mudanças climáticas no 

país.  

Na próxima seção, é apresentado um histórico das políticas de clima no 

Brasil, em especial as de adaptação às mudanças climáticas, utilizando a teoria do 

jogo dos dois níveis para entender como as políticas climáticas feitas no país foram 

reflexo do que foi discutido no âmbito internacional. 

 

 
12 Decreto n° 140/2016 
13 PDS 19/2016  
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4.2 
Histórico das políticas de adaptação no Brasil  

 
 

Quando se pensa em mudança do clima e na sua incorporação na formulação 

de políticas públicas no Brasil, é preciso partir de quatro pontos que caracterizaram 

a construção dessa agenda no país. O primeiro deles, é “o caráter relativamente 

reflexo da construção da agenda nacional em relação ao tratamento dessa questão 

em âmbito global, como ocorre com outros temas no campo ambiental” (Peiter et 

al., 2011, p. 97). O segundo, diz respeito às dificuldades encontradas em ter uma 

articulação institucional sobre um tema complexo, que necessita do envolvimento 

de um conjunto grande e diverso de atores com interesses, não raras às vezes, 

conflitantes entre si, como: organizações sociais, setores do governo, ministérios, 

agentes econômicos, entre outros. O terceiro ponto é a importância ganha pela 

dimensão econômica por causa das “oportunidades econômicas” enxergadas por 

alguns setores. Por último, o quarto ponto é a expressiva participação social na 

construção da agenda climática no Brasil, tanto por meio de organizações 

internacionais, quanto por organizações e movimentos sociais nacionais, junto aos 

pesquisadores, principalmente na articulação e criação do Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas (Peiter et al., 2011, p. 97-98).   

Os pontos destacados pelo COEP convergem diretamente com a teoria de 

jogo de dois níveis proposta por Putnam. Assim como o autor aponta a relação entre 

o âmbito internacional e nacional, a construção da agenda nacional de clima reflete 

o que foi discutido sobre a temática no âmbito global. Nesse sentido, o que Putnam 

diz sobre o nível internacional influenciar o nível doméstico, e vice-versa, é uma 

realidade quando pensamos na agenda de política climática no Brasil.  

Além disso, Putnam também discorre acerca da fase ratificadora dos acordos, 

na qual a sociedade civil e os grupos que compõem o Estado debatem e possuem o 

poder de determinar se o acordo vai ser ratificado ou não. Como o COEP descreve, 

e como veremos a seguir, a sociedade civil brasileira possui um papel muito 

importante na construção da agenda climática no país, que contou também com o 

envolvimento de atores dos mais diversos setores do Estado que, muitas vezes, 

discordavam e entravam em conflito. De acordo com o AdaptaClima (2018), na 

construção do Plano Nacional de Adaptação, por exemplo, houve o envolvimento 

da sociedade civil brasileira por meio da representação oficial do Fórum Brasileiro 
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de Mudanças Climáticas, que organizou reuniões e participou das discussões do 

governo, além de contribuir no final de 2014 quando foi criado uma chamada 

pública para coletar contribuições à construção do PNA e no final de 2015 quando 

a minuta do Plano foi colocada em consulta pública na internet. Nesse âmbito, é 

possível perceber que a dimensão da participação popular na construção dos 

acordos é presente no Brasil, já que os grupos apontados foram essenciais na 

consolidação e implementação desta agenda. Em suma, é possível apontar tanto a 

influência crescente da sociedade civil na construção de uma política climática – 

pressionando o governo e os negociadores no nível internacional para a adoção dos 

acordos de clima – quanto a influência do nível internacional para a formulação de 

políticas de clima no âmbito nacional.  

Sendo assim, é possível compreender que o tratamento dado à questão 

climática no âmbito internacional foi determinante para que o Brasil a incorporasse 

em sua agenda de política pública. Muitos temas da área ambiental seguem o 

mesmo caminho, como a noção de desenvolvimento sustentável, por exemplo. A 

questão a ser ressaltada é qual grau de autonomia os países conclamam preservar 

quando passam a internalizar esses assuntos, podendo usá-los tanto para valorizar 

a apropriação e “tradução” dessas referências pelos atores sociais envolvidos, 

quanto para ir contra proposições que possam ser descabidas ou prejudiciais aos 

seus interesses (Peiter et al., 2011, p. 99). 

Como visto no primeiro capítulo, a Conferência sobre Meio Ambiente 

Humano, que ocorreu em Estocolmo, em 1972, constituiu marcos importantes para 

a agenda internacional ambiental. Vinte anos depois, com o avanço das discussões 

e uma preocupação cada vez maior quanto aos efeitos das emissões de GEE no 

clima e com evidências científicas cada vez mais presentes, uma nova conferência 

foi realizada. A Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD 

ou Rio92), marca o início, de fato, das discussões globais sobre o clima, com a 

assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 

(UNFCCC). A partir disso, diversas Conferências das Partes (COP) foram 

realizadas, culminando nos compromissos do Protocolo de Kyoto, em 1997, e na 

proposta de metas voluntárias universais como previsto no Acordo de Copenhague 

(não vinculante). Nesse acordo, durante a COP15, o Brasil, mesmo sem 

obrigatoriedade em relação às metas de redução de emissões, assumiu um 

compromisso voluntário de elaborar inventários periodicamente das emissões e 
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remoções de GEE, incluindo metas de redução e aumento da capacidade de 

adaptação de sua população (Peiter et al., 2011, p. 99).  

No Brasil, o marco inicial da inclusão da agenda de clima no seu processo de 

formulação de leis e políticas públicas foi a criação do Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas14 (FBMC). O FBMC é presidido pelo Presidente da 

República e tem como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade sobre os 

problemas decorrentes da mudança climática, além de facilitar a incorporação da 

temática do clima dentro das políticas públicas (Peiter et al., 2011, p. 100).  

Em 2007, a pedido do FBMC e do Ministério do Meio Ambiente, o governo 

criou o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima15 (CIM), que seria 

posteriormente responsável pela formulação do Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima e da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Atualmente, às vésperas da 

COP 26, que aconteceu em 2021, o governo Bolsonaro revogou o decreto sobre o 

CIM e estabeleceu no decreto N° 10.845 a criação do Comitê Interministerial sobre 

Mudança do Clima e Crescimento Verde (CIMV), que tem caráter permanente e 

tem a finalidade de estabelecer diretrizes, articular e coordenar a implementação de 

ações e políticas públicas do país relativas à mudança do clima (Brasil, 2021b). O 

CIMV conta também com uma nova composição: Ministério das Relações 

Exteriores; da Economia; da Infraestrutura; da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; de Minas e Energia, da Ciência, Tecnologia e Inovações; do Meio 

Ambiente; do Desenvolvimento Regional; do Trabalho e Previdência; e pelo Chefe 

da Secretaria de Governo da Presidência da República. 

 O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, por um lado, tinha o objetivo de 

incentivar o desenvolvimento e aprimoramento das ações de mitigação no Brasil e 

a criação de condições internas para lidar com os impactos das mudanças climáticas 

globais (adaptação) – uma das primeiras expressões do conceito de adaptação na 

agenda brasileira de clima. O plano se estrutura em quatro eixos: oportunidades de 

 
14 Criado pelo decreto n° 3.515, de 20 de junho de 2000.  
15 O CIM era coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, sendo composto por 

dezessete órgãos federais e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas-FBMC. Os órgãos federais 

que o compõem são: 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, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do 

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

Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério dos Transportes, e Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (Brasil, 2008). 
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mitigação; impactos, vulnerabilidades e adaptação; pesquisa e desenvolvimento; e 

educação, capacitação e comunicação (Brasil, 2008).  

Para que fosse possível cumprir com as ações previstas em cada um dos eixos 

do Plano, alguns mecanismos financeiros foram elaborados, como: o Fundo 

Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), que tem como objetivo o 

financiamento de projetos, estudos e empreendimentos que visem à redução de 

emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos da mudança climática 

(Brasil, [s.d]a). O Fundo teve sua regulamentação feita pelo decreto n° 9.578, de 22 

de novembro de 2018 e foi alterado pelo decreto n° 10.143, de 28 de novembro de 

2019, que alterou, entre outras coisas, a composição do FNMC: Ministério do Meio 

Ambiente (que presidirá o Fundo); Ministério da Economia; Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério de Minas e Energia; Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Além disso, conta com a participação de um 

representante titular e suplente das seguintes entidades setoriais: Confederação 

Nacional da Indústria; do Comércio; da Agricultura; do Transporte e do FBMC  

(Brasil, 2021b). O novo decreto assinado por Jair Bolsonaro retira a presença dos 

trabalhadores rurais, da agricultura familiar e das comunidades rurais tradicionais e 

dos trabalhadores da área urbana; de representantes da sociedade civil e das 

organizações não governamentais indicados pelo FBMC, da comunidade científica, 

um representante titular e suplente dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios 

(Brasil, 2019a). Essa alteração na composição do FNMC demonstra a falta de 

comprometimento do governo em garantir uma ampla e diversa participação na 

gestão do FNMC que é muito importante no enfrentamento às mudanças climáticas 

e na promoção de medidas de adaptação e mitigação.    

A Política Nacional de Mudança do Clima, por outro lado, foi criada apenas 

em 2009, a partir da Lei n° 12.187, e oficializou o compromisso voluntário do Brasil 

junto à UNFCCC (sigla em inglês) de redução de emissões de gases estufa entre 

36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Além disso, busca garantir que o 

desenvolvimento econômico e social contribua para a proteção do sistema global 

de clima, orientar planos estaduais e outros projetos relacionados com as mudanças 

do clima. Ademais, outros dispositivos foram constituídos, como: 
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i) Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), com um Departamento de Mudanças 

Climáticas; (ii) Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n° 12.114/2009); (iii) 

Comissão Mista Especial de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, em 2007 

(Peiter et al., 2011, p 100). 

 

Posteriormente, a PNMC foi regulamentada pelo Decreto n° 7.390, de 2010, 

que foi substituído pelo Decreto n° 7.390, de 2018. A atualização, entre outras 

ações, detalha os instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima para 

o cumprimento do compromisso voluntário brasileiro. Para efeito da 

regulamentação são considerados o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), o Plano de Ação para a Prevenção 

e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado), o Plano 

Decenal de Expansão de Energia (PDE), o Plano para Consolidação de uma 

Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) e o Plano de 

Emissões da Siderurgia. A PNMC ainda prevê planos para os setores de transporte 

(urbano e interestadual de passageiros e carga), saúde, indústria (transformação, 

bens duráveis, química fina e de base, papel e celulose, construção civil) e 

mineração. A linha do tempo abaixo demonstra os principais acontecimentos 

relacionados à governança da PNMC desde sua criação:  

 
Quadro 6 – Linha do tempo da governança da PNMC  

 
Fonte: Talanoa, 2020 

 

A partir dessa linha do tempo, fica evidente que durante os últimos dois anos 

a governança da PNMC foi totalmente desarticulada e sofreu sucessivos ataques. A 
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retirada de membros da sociedade civil, de organizações não governamentais e da 

comunidade científica do comitê gestor do FNMC é um exemplo claro da falta de 

compromisso do governo com a política climática, com os compromissos 

assumidos no Acordo de Paris e com a transparência nos processos de decisão.   

Além disso, devem ser considerados os novos compromissos assumidos pelo 

país junto à convenção do clima, com a apresentação da Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC da sigla em inglês) do Acordo de Paris, 

ratificado em setembro de 2016 pelo Brasil. De acordo com a NDC de 2016, o 

Brasil tinha como objetivo reduzir em 37% a emissão de GEE até 2025 e 43% até 

2030, quando comparado ao nível de emissão em 2005, com base no Segundo 

Inventário Nacional (Romeiro et al., 2021).  

Em 2020, cinco anos após a primeira NDC, o país apresentou uma nova NDC, 

com uma ambição menor do que a anterior. No novo documento, o governo 

brasileiro continuou com os mesmos índices previstos na primeira NDC. A 

diferença, no entanto, foi a atualização do Inventário Nacional, que foi publicado 

na sua terceira versão. Esse inventário “aperfeiçoou” a metodologia de cálculo de 

emissões e isso resultou no aumento da contabilização de emissões para aquele ano. 

No primeiro inventário o total de emissões em 2005 foi de 2,1 bilhões de 

gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) e no terceiro foi para 

2,8 GtCO2e. Com isso, a nova NDC permite que o Brasil emita mais gases de efeito 

estufa do que a anterior, porque mantém a porcentagem de metas independente do 

aumento no valor absoluto (Romeiro et al., 2021). Isso também é um indicativo de 

total falta de comprometimento do atual governo brasileiro com as questões 

climáticas. O quadro abaixo, feito pela WRI Brasil, demonstra isso:  
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Quadro 7 - Por que a nova meta da NDC do Brasil é menos ambiciosa 

 
Fonte: Romeiro et al., 2021 

 

Às vésperas da COP 26, entretanto, um projeto que traz ainda mais 

retrocessos na meta de clima foi aprovado pelo Senado. O PL 1.539, de autoria da 

senadora Kátia Abreu (PP-TO), altera um dos artigos da lei da PNMC. Essa nova 

versão retrocede até mesmo a NDC feita em 2020 pelo ex-ministro Ricardo Salles. 

De acordo com o Observatório do Clima (OC), existem pelo menos quatro 

problemas sérios no PL (Barreira, 2021). O primeiro é que ele fala em reduzir as 

“emissões projetadas” do país (em 43% em 2025 e 50% em 2030). Só que desde 

2015 o Brasil não calcula metas em relação a “emissões projetadas” e sim de forma 

absoluta em relação a um ano-base. O segundo problema, aponta o OC, é que tanto 

a projeção das emissões quanto o detalhamento das ações para alcançar a meta 

ficarão a cargo de um decreto presidencial a ser editado, deixando a projeção das 

emissões do Brasil nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhuma 

capacidade técnica. O terceiro problema é que a antecipação do fim do 

desmatamento ilegal para 2025 foi retirada do texto. O último problema é que a lei 

cria uma situação paradoxal já que a partir do momento em que for promulgada, o 

país passa a ter duas NDC, e ao mesmo tempo, nenhuma – ficaremos com a meta 
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de 2020 (37% em 2025 e 43% em 2030) e a nova (43% em 2025 e 50% em 2030, 

sem regulamentação e sem base para cálculo).  

Além da elaboração da Política e do Plano Nacional de Mudanças do Clima, 

os Planos Plurianuais (PPA), que são projetos e programas que definem as diretrizes 

para um horizonte de quatro anos, objetivos e metas da administração pública 

federal, também foram incorporando aos poucos a agenda do clima, com destaque 

para os temas incluídos, posteriormente, no Plano Nacional de Adaptação. Ao longo 

do tempo, a agenda climática foi cada vez mais incorporada pelo governo federal 

nas políticas públicas, como é possível ver na comparação do PPA de 2000-2003, 

que incluía: Programa Defesa Civil (MI); Programa Mudanças Climáticas (MCT); 

Programa: Combate à Desertificação, Controle de Enchentes e Projetos de 

Dessalinização. Já no PPA de 2004-2007, os seguintes programas estavam 

presentes: Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima (MCT); Gestão 

da Participação em Organismos Internacionais (MCT); Pesquisa e 

Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

(MAPA); Programa Antártico Brasileiro - Proantar (MMA); Agenda 21 (MMA); 

Qualidade Ambiental (MMA); Prevenção e Preparação para Emergências e 

Desastres (MMA); Resposta aos Desastres (MMA). No plano de 2008-2011, havia 

os seguintes programas: Meteorologia e Mudanças Climáticas (MCT); Pesquisa e 

Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

(MAPA); PROANTAR (MMA); Agenda 21 (MMA); Qualidade Ambiental 

(MMA/ MinC); Prevenção e Preparação para Desastres (MI); Promoção da 

Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCT). Nesse último 

PPA, no entanto, há uma menor ênfase à questão climática. No PPA 2019-2023, 

não há nenhuma diretriz voltada para o clima, citando apenas melhoria da qualidade 

ambiental, conservação e uso sustentável de recursos naturais e desenvolvimento 

urbano sustentável (Brasil, 2019b).  

Reverberando o que estava acontecendo no âmbito internacional e pós 

Acordo de Paris, em 2016 o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, ou 

Plano Nacional de Adaptação (PNA), foi criado, e isso graças ao amparo legal para 

sua elaboração na Política Nacional de Adaptação. No artigo 4°, inciso V, a PNMC 

estabelece a necessidade de se implementar medidas que promovam a adaptação à 

mudança do clima por parte das três esferas da Federação (Brasil, 2016b, p. 8). O 

PNA foi estabelecido pela Portaria Ministerial n° 150 em maio de 2016. Assim 
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como os planos e políticas, também foi elaborado no âmbito do Grupo Executivo 

do Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima, entre 2013-2016. Seus 

principais objetivos são a promoção de ações, estratégias e diretrizes que visam a 

gestão e a diminuição do risco climático do país, frente aos efeitos adversos da 

mudança do clima, nas dimensões sociais, econômicas e ambientais. Além disso, o 

plano propõe mecanismos institucionais para a implementação de forma concertada 

entre os entes federativos, os setores e a sociedade (Brasil, 2016b, p. 7). Nesse 

sentido, o Plano Nacional se torna o referencial para a criação de políticas públicas 

no âmbito municipal e estadual relacionadas à adaptação, além de criar ele mesmo 

políticas no âmbito nacional.  

O PNA foi dividido em dois volumes. O primeiro “Volume I – estratégia 

geral” – que apresenta e detalha os elementos que estruturam o plano. O segundo 

“Volume II – Estratégias Setoriais e Temáticas” – que discute as principais 

vulnerabilidades do país frente à mudança do clima, apontando algumas diretrizes 

para que os tomadores de decisão façam políticas públicas compatíveis com o que 

o país enfrentará em relação às mudanças do clima. Tendo isso em vista, o PNA foi 

dividido em onze setores e temas: Agricultura, Biodiversidade e Ecossistemas, 

Cidades, Desastres Naturais, Indústria e Mineração, Infraestrutura (Energia, 

Transportes e Mobilidade Urbana), Povos e Populações Vulneráveis, Recursos 

Hídricos, Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional e Zonas Costeiras (Brasil, 

2016b, p. 7).  

No que tange à agricultura, nos capítulos anteriores foi demonstrado a relação 

intrínseca entre o tema e a adaptação às mudanças do clima. Como desde o início 

do debate sobre clima e agricultura, a adaptação esteve no centro das decisões 

relacionadas a essa temática. No entanto, assim como aponta a teoria de Jogos de 

Dois Níveis, a dimensão internacional tem influência na dimensão doméstica. Da 

mesma maneira que os esforços no âmbito internacional foram primeiro 

relacionados à mitigação, a agenda climática brasileira seguiu esse caminho. Nesse 

sentido, os esforços relacionados à adaptação só ganharam um pouco mais de força 

nos últimos anos. Nesses dois capítulos, também foi explicitado os principais 

desafios do setor agrícola relacionados à mudança do clima, com enfoque especial 

à agricultura familiar no semiárido nordestino, que demanda um olhar mais 

atencioso para a região e para os desafios climáticos atuais e futuros. A agricultura 

familiar é um dos setores que mais sofrerão com as mudanças do clima (Mesquita 
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et al., 2020). Dessa maneira, a necessidade de adaptação para a região se faz mais 

do que necessária. Ao pensar as políticas direcionadas para o semiárido nordestino, 

o PNA também leva os pontos apresentados em consideração, tendo em vista que, 

além dos desafios climáticos, a região enfrenta desafios de infraestrutura e 

socioeconômicos históricos. No entanto, ainda falta uma real integração dos 

objetivos climáticos e dos atuais programas de apoio para a agricultura familiar. 

Nesse sentido, da mesma forma que as ações de adaptação carecem em certo 

aspecto de medidas que sejam mais eficazes e condizentes com o semiárido, os 

programas de auxílio à agricultura familiar carecem de um olhar voltado para a 

questão do clima.  

Por ser muito recente, o PNA tem ainda um longo caminho para se 

aprofundar, ampliar e ser implementado, tendo em vista a influência das mudanças 

climáticas para a realidade em que estamos inseridos. Nesse sentido, na próxima 

seção são apresentadas políticas relacionadas à agricultura familiar no semiárido – 

pensadas no escopo do Plano Nacional de Adaptação – e utilizando o estudo 

“Importância dos programas voltados aos agricultores familiares nos períodos de 

seca frente à necessidade de adaptação às mudanças climáticas no Semiárido 

brasileiro” de Patrícia Mesquita, Louise Cavalcante, Carolina Milhorance, Daniela 

Nogueira e Nadine Andrieu (2020), como fonte para demonstrar a percepção dos 

agricultores familiares sobre a necessidade de medidas mais concretas e eficazes de 

adaptação, que sejam alinhadas e conjuntas com as estratégias de apoio à agricultura 

familiar já existentes. 

 
 
4.3 
O Plano Nacional de Adaptação e a agricultura familiar no semiárido 
 
 

Ao fazer um mapeamento das políticas, programas e planos relacionados a 

medidas de adaptação para a agricultura familiar dispostas no Plano Nacional de 

Adaptação, é possível perceber que há algumas que incidem diretamente sobre a 

agricultura familiar no semiárido especificamente e outras que tangenciam a 

agricultura familiar de uma maneira geral.  

O primeiro plano a ser citado no PNA é o Plano Setorial de Agricultura de 

Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), estabelecido pelo artigo terceiro do 

Decreto 7.390/2010 e é anterior ao Plano Nacional de Adaptação. Ele é um dos 
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planos setoriais que constitui a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Esse 

plano criou alguns instrumentos – como uma linha exclusiva de crédito – e promove 

atividades com o objetivo de aumentar a área de produção agropecuária sob 

sistemas sustentáveis e a redução de gases de efeito estufa (mitigação). Além disso, 

no que concerne a adaptação, o Plano tem o objetivo de incentivar, motivar e apoiar 

o setor agrícola na implementação de ações de adaptação por meio dos 

“mapeamentos de áreas sensíveis, incrementar a resiliência dos agroecossistemas, 

desenvolver e transferir tecnologias, em especial daquelas com comprovado 

potencial de redução de GEE e de adaptação aos impactos da mudança do clima” 

(Brasil, 2016b, p. 68). Por mais que seu principal objetivo seja construir uma 

agricultura brasileira de baixa emissão de GEE, ações de adaptação direcionadas 

aos agricultores familiares são citadas no Plano, cujos principais objetivos de 

adaptação eram:  

 

Instituir o Programa de Inteligência Climática na Agricultura, integrado ao Plano 

Nacional de Redução de Riscos e Desastres. • Elaborar estudo visando aperfeiçoar e 

ampliar o seguro rural e outros instrumentos de prevenção e compensação de perdas 

climáticas na agricultura para dar suporte às ações de adaptação. • Pesquisa e 

transferência de tecnologia. • Incorporar ao Sistema de Análise de Risco de Pragas 

(ARP) a previsão de aparecimento de novas pragas e doenças provocadas pelas 

mudanças climáticas, assim como seu controle, levando em consideração a 

sustentabilidade ambiental (Lima et al., 2020). 

 

Em maio de 2016, quando o Plano Nacional de Adaptação foi instituído, a 

dimensão de analisar e avaliar as vulnerabilidades da agricultura começou a ser 

inserida, tendo como objetivo apoiar o setor agrícola na implementação de ações 

que fomentem a resiliência dos agroecossistemas e promover a transferência de 

tecnologias. Ademais, o plano deu subsídio para o processo de revisão do Plano 

ABC na área de adaptação às mudanças do clima (Lima et al., 2020).  

Nesse sentido, o PNA definiu como meta geral para a agricultura, voltadas 

para o desenvolvimento e implementação do Sistema de Monitoramento, 

Simulação de Risco, Vulnerabilidade Agrícola e promover estudos e projetos do 

Centro de Inteligência Climática da Agricultura, voltado para a Aplicação do Risco 

Climático na Política Agrícola Brasileira. Nesse sentido, após a elaboração do PNA, 

algumas das estratégias de adaptação que foram adicionadas às ações já previstas 

originalmente no Plano ABC foram:  
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Intensificação de aquisição e uso de informações a fim de promover a resiliência e 

adaptação aos impactos negativos da mudança do clima; • Uso da terra, zoneamento 

do risco e identificação de vulnerabilidade, modelagem, simulação e concepção de 

cenários integrados, com a instituição do Programa de Inteligência Climática na 

Agricultura; • Pesquisa e áreas temáticas: recursos hídricos e uso da água na 

agricultura; combate à desertificação; manejo de pragas e doenças; recursos 

genéticos e melhoramento; adaptação de sistemas de produção para a sua 

sustentabilidade econômica, social e ambiental; instrumentos financeiros; 

desenvolvimento rural (transferência de tecnologia e assistência técnica); políticas 

públicas e instrumentos normativos (Lima et al., 2020). 

 

O Plano ABC deu um pontapé inicial para pensar estratégias de adaptação no 

Brasil, ressaltando pontos importantes como tecnologia e mapeamento de zonas de 

risco climático, a necessidade de se investir em pesquisa e de aperfeiçoar, ampliar 

e utilizar o seguro rural como apoio à adaptação, que compensa as perdas de safras 

devido ao clima. Contudo, como veremos a seguir, o seguro rural público tem sido 

substituído gradualmente por um seguro privado e isso tem impacto negativo no 

acesso dos agricultores familiares ao instrumento. Além da adição de mais medidas 

de adaptação após a publicação do PNA, podemos citar como evidências do Plano 

ABC (2010-2020): o desenvolvimento de tecnologias e softwares que permitem 

maior conhecimento e experiências para garantir a adaptação da agricultura; e a 

utilização do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para criar um aplicativo que 

reúne dados sobre a temperatura e a pluviosidade, no qual produtores de todas as 

regiões podem avaliar a melhor época do ano para plantio e definir riscos (Lima et 

al., 2020). No entanto, é preciso pensar até que ponto esse aplicativo e as 

tecnologias propostas são democráticas, haja vista que 35% da população do 

Nordeste não possui conexão de internet (Shandwick et al., 2019).  

Com a elaboração do PNA, foi possível ter uma dimensão mais profunda no 

desenvolvimento de estratégias de adaptação no que concerne à agricultura e 

principalmente à agricultura familiar. Todavia, é preciso ressaltar que o cenário 

atual do apoio direcionado a agricultura familiar, tanto no âmbito socioeconômico, 

como ambiental, não demonstra um grande avanço nesse sentido. Os planos, 

programas e políticas que serão apresentados nos parágrafos a seguir, em conjunto 

com atualizações sobre a atual situação dessas políticas, programas e planos, 

evidenciaram o apontamento mais concretamente.  

O segundo programa citado no Plano Nacional de Adaptação é o Programa 

de Garantia da Atividade Agricultura Familiar (PROAGRO Mais), que foi criado 

pela Lei 5.969/1973 e regido pela Lei Agrícola 8.171/1991, ambas regulamentadas 
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pelo Decreto 175/1991. O PROAGRO Mais tem o objetivo de garantir a capacidade 

de financiamento e pagamento do produtor rural, frente à oscilação de preços dos 

produtos no mercado. É preciso destacar, entretanto, que recentemente o governo 

federal destinou um orçamento de R$ 50 milhões para um programa de subvenção 

de até 60% do seguro rural exclusivo a pequenos produtores. De acordo com o 

assessor de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultores Familiares (Contag), Pedro Loyola (apud Vilarino, 

2021), “o governo está dando como certo já que o PROAGRO Mais vai deixar de 

existir. As fichas deles estão todas apontadas para o Seguro Rural privado”. Esse 

novo seguro rural, subvencionado pela União, é operado por seguradoras privadas 

e não cobre pragas e doenças como o PROAGRO Mais cobre. Além disso, há uma 

preocupação com o acesso dos agricultores familiares a esse seguro privado. O 

assessor da Contag (apud Vilarino, 2021) observa: “aquele agricultor familiar 

intermediário, corre um sério risco de ficar de fora porque não é interessante para 

as seguradoras investir num pessoal que está basicamente iniciando a atividade ou 

está numa atividade de extremo risco”.  

Ademais, o PNA cita a Garantia Safra, que inclui uma modalidade de Seguro 

Agrícola específico para a Agricultura Familiar, é uma estratégia que busca dar 

garantia ao produtor frente a perdas de safras causadas por eventos climáticos. No 

Plano, a agricultura familiar do semiárido aparece como um exemplo que sofre com 

perdas históricas de safras por secas ou chuvas em excesso. No entanto, de acordo 

com o estudo “Importância dos programas voltados aos agricultores familiares nos 

períodos de seca frente à necessidade de adaptação às mudanças climáticas no 

Semiárido brasileiro”, os agricultores familiares16 entrevistados destacaram uma 

série de reclamações sobre irregularidades e beneficiários que participavam e não 

recebiam o auxílio (Mesquita et al., 2020). Nesse sentido, por mais que na teoria o 

PNA leve em consideração a vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, na 

prática os agricultores não estão recebendo o auxílio necessário. Em 2021, em razão 

da pandemia de COVID-19, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), antecipou o pagamento sendo uma parcela única de apenas R$850,00 

 
16 No estudo mencionado foram entrevistados 54 agricultores familiares que participam dos 

programas de auxílio à agricultura familiar (PRONAF, Garantia Safra, Programa Cisternas, PNAE 

E PAA, Programa Fomento) de sete municípios dos Estados de Pernambuco e Bahia (Região do 

Submédio Rio São Francisco) 
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(Ascom Mapa, 2020) – que com a alta na inflação não consegue suprir os gastos 

dos agricultores familiares com alimentação e com o cultivo.  

Outro programa citado no Plano Nacional de Adaptação é o Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF) que foi instituído no âmbito do PROAGRO-Mais e é 

destinado aos agricultores familiares que acessam o financiamento de custeio 

agrícola vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) – que tem como objetivo financiar projetos individuais ou 

coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma 

agrária. O SEAF foi criado com o objetivo de promover um desenvolvimento mais 

seguro da lavoura, atendendo a uma reivindicação da agricultura familiar por um 

seguro com garantia de renda (Brasil, 2016a). No entanto, como foi visto no 

capítulo anterior, a maior parte do financiamento agrícola no país é destinada ao 

agronegócio – enquanto o Pronaf ficou com menos de 29% da verba total (Merlino, 

2021). Isso mostra que, mesmo reconhecendo a importância e a grande quantidade 

de estabelecimentos de agricultura familiar existentes no país, a maior parte do 

financiamento continua sendo destinada para o setor mais rico, com mais 

infraestrutura e menos vulnerabilidade socioeconômica, o agronegócio.  

É preciso destacar também que os programas de proteção social são vistos 

como indutores de mudanças na produção, que geram retornos produtivos nas áreas 

rurais e, se bem implementados, podem proteger populações contra os choques 

econômicos e prevenir a adoção de estratégias de enfrentamento que possam 

resultar em impactos socioeconômicos negativos a longo prazo (Mesquita et al., 

2020). Nesse sentido, faz-se necessário adotar medidas de adaptação que tenham a 

questão socioeconômica como ponto focal. Cerca de 29% dos agricultores 

entrevistados no estudo de Mesquita et al. (2020), destacaram os programas de 

acesso a crédito como importante para lidar com as secas e as perdas de safra que 

advém dela. No gráfico abaixo foi feita uma consulta com agricultores que 

elencaram qual a categoria de programa mais importante no combate à mudança do 

clima. Como resultado, 29,51% dos produtores escolheram “Crédito”. 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

 

Tabela 2 - Categoria Programa Importante na Seca  

 
Fonte: Mesquita et al., 2020. 

 

Atualmente, entretanto, vários programas de proteção social que são 

extremamente importantes no combate à vulnerabilidade socioambiental enfrentada 

pela população do semiárido tem sofrido cortes drásticos em razão do teto de gastos 

(Ementa Constitucional 95/2016), que congela os gastos sociais por vinte anos – 

concretizando uma inflexão e um retrocesso na garantia de direitos e na trajetória 

de crescimento real do gasto social (Santarelli et al., 2017). A EC 95 representa 

uma ruptura com processos de pactuação voltados para a ampliação da cobertura e 

melhoria da qualidade não apenas de proteção social e da Segurança Alimentar e 

Nutricional, mas da saúde, educação, fortalecimento da agricultura familiar, 

cultura, entre outros (Santarelli et al., 2017). O Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), por exemplo, que tem o objetivo de promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar recebeu apenas 500 milhões de reais 

esse ano, dos quais 240 milhões não foram sequer utilizados (Melito, 2020). O 

gráfico abaixo elucida os cortes frequentes e o esvaziamento político enfrentado 

pelo programa: 
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Gráfico 4 - Execução PAA CONAB  

 
Fonte: Melito, 2020. 

 

 

Além disso, desde 2012 no governo Dilma, com a instituição de um decreto 

que alterava a modalidade de compra institucional pelo PAA, permitindo que 

estados, municípios e órgãos federais possam adquirir alimentos da agricultura 

familiar, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) teve uma redução de 

participação expressiva no programa. Atualmente, no governo Bolsonaro, o papel 

da CONAB diminui mais ainda com a reestruturação da autarquia iniciada no 

governo Temer que delega como papel principal da companhia a prestação de 

informações estratégicas ao mercado agrícola (Melito, 2020). De acordo com o ex-

diretor da CONAB: 

 

O PAA praticamente acabou. Eu diria que virou uma lenda. Ficou para a história, já 

não representa uma alternativa. Permitir que produtos disponíveis em baixo volume, 

mas que podem ser aproveitados, possam ser incluídos no programa, isso tudo já se 

perdeu. Porque o grande diferencial era a compra simultânea que a Conab realizava 

(Melito, 2020). 

 

Ademais, o recorte de gênero também é essencial quando se fala no PAA. De 

acordo com um estudo do De Olho nos Ruralistas, as mulheres são a maior parte 

dos beneficiários do programa (oito em cada dez) e são o grupo que mais tem 

sofrido com os sucessivos cortes (Paes, 2020). O PAA não é importante apenas para 

gerar renda para os agricultores familiares, mas para garantir a distribuição de 

toneladas de alimentos agroecológicos, que são aliados na proteção ambiental do 

país. São cooperativas lideradas por mulheres, que em muitos casos, conservam as 

matas com suas roças (Paes, 2020).  

Outro programa de cunho social que foi muito relevante, principalmente no 

contexto da pandemia de COVID-19, foi o Programa Fomento. Seu objetivo é de 

apoiar a estruturação produtiva das famílias rurais mais pobres e o desenvolvimento 



77 
 

 
 

 

do projeto produtivo de cada uma, a fim de que ampliem ou diversifiquem a 

produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para a 

melhoria da segurança alimentar e nutricional e a superação da situação de pobreza. 

Recentemente, no dia 25 de agosto de 2021, o Senado aprovou o PL 823/2021 que 

liberou um auxílio emergencial de R$ 2,5 mil por família para produtores em 

situação de pobreza e extrema pobreza e a prorrogação das dívidas rurais até 

dezembro de 2022. O PL retoma pontos vetados pelo governo no projeto de socorro 

a agricultores familiares, também aprovado em 2020 (PL 735/2020). Entre as 

providências está o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, liberado em 

parcela única por família para pequenos produtores em situação de pobreza e 

extrema pobreza e para projetos de cisternas ou tecnologias de acesso à água 

(Agência Senado, 2021). No entanto, em setembro, o presidente Jair Bolsonaro 

vetou o projeto na íntegra (Ribeiro, 2021).  

Não há como buscar adaptação às mudanças climáticas e construir resiliência 

climática retirando direitos da agricultura familiar. Os programas sociais são muito 

necessários para a região conseguir enfrentar as mudanças do clima. A região do 

semiárido não só enfrenta vulnerabilidade ambiental, mas uma enorme 

vulnerabilidade social, herança das disputas de poder da região entre latifundiários 

e camponeses. Além disso, esses programas sociais têm relação intrínseca com a 

garantia da segurança alimentar. Nesse sentido, apenas citar programas de auxílio 

financeiro em um plano de adaptação não é suficiente, sendo necessário garantir 

seu funcionamento, atingindo quem realmente precisa.   

Outro programa muito importante para o desenvolvimento da agricultura 

familiar – e que segundo a tabela 11 foi o que a maioria dos agricultores familiares 

entrevistados no estudo consideraram importante, e está mencionado no Plano 

Nacional de Adaptação como estratégia – é o Programa Nacional de Recursos 

Hídricos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e 

o Plano Nacional de Irrigação. Sabendo das características climáticas da região, que 

lida com grandes secas e irregularidade na precipitação ao longo do ano, programas 

de infraestrutura hídrica se tornam essenciais no enfrentamento às mudanças 

climáticas.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos e o Singreh tem o objetivo de 

proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa, 

contando com a participação do Poder público, dos usuários e das comunidades, 
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bem como reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agrícola, 

principalmente em regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas – 

como o semiárido. Todavia, é preciso destacar que a região do semiárido nordestino 

apresenta uma constante e histórica disputa de poder entre latifundiários e 

camponeses pelo acúmulo de terras. Nesse sentido, essas disputas se estenderam 

também para o acesso à água na região. Por muito tempo, as políticas acerca da 

escassez hídrica foram pautadas sob uma lógica de combate à seca, o que beneficiou 

historicamente os mais ricos, reforçou práticas clientelistas por meio de ações 

pontuais e contribuiu para a manutenção de estruturas de poder já existentes 

(Baptista; Campos, 2013). O programa de construção de cisternas foi uma inflexão 

nessa lógica. O Programa Cisternas tinha como objetivo a promoção do acesso à 

água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio da 

implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. Sendo 

extremamente importante para melhorar a condição de vida das famílias que vivem 

na Região Semiárida do Brasil, a partir dele diversas famílias passaram de 

dependentes a gestoras de sua própria água (Asa, [s.d.]). Foi criado em 2003 e já 

beneficiou mais de 5 milhões de brasileiros, entregando 1,5 milhões de cisternas. 

Contudo, o programa chegou ao seu pior patamar dos últimos 17 anos, com uma 

queda de 94% nos últimos 6 anos. Em 2019, apenas 8.310 cisternas foram 

instaladas. Além disso, de acordo com a ASA, há pelo menos 350 mil famílias 

aguardando na fila pelas cisternas e mais de 800 mil precisam do equipamento para 

a produção de alimentos e a criação de animais (Bezerra, 2021).  

Ainda sobre direito de acesso à água, a Política Nacional de Irrigação (Lei n° 

12.787/2013) também consta no Plano Nacional de Adaptação como forma de 

ampliar a resiliência climática da agricultura. Essa política visa incentivar a 

ampliação da área irrigada no país de forma sustentável, promovendo o aumento da 

produtividade agrícola. Os agricultores familiares são citados no texto, no entanto, 

é preciso ressaltar que a irrigação no Nordeste não está presente na maioria dos 

estabelecimentos agrícolas familiares (Brasil, 2013). Na maior parte dos estados 

que estão no semiárido, o percentual de irrigação não passa de 13% (Fortini, 2020). 

A controversa transposição do São Francisco e a chegada da Companhia 

Hidrelétrica Chesf na região, por exemplo, fortaleceram a presença de grandes 

empresas do agronegócio, com grande parte das águas utilizadas para a irrigação 

do monocultivo de cana e frutas. Suassuna (2007) defende, em uma publicação no 
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Repórter Brasil, que quem seria beneficiado com essa transposição do rio São 

Francisco seriam os empresários do grande capital, principalmente os irrigantes, 

industriais e carcinicultores,  enquanto que a população que realmente sofre com o 

acesso precário aos recursos hídricos não veria nenhuma mudança significativa.  De 

acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) (apud Bezerra, 

2021), o setor do agronegócio consome 70% das águas do país e no semiárido a 

situação não é diferente. De acordo com Cristina Nascimento, coordenadora da 

Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA): 

 

A água tem sido cada vez mais tomada por grandes corporações e projetos de 

irrigação, com grandes estruturas hídricas direcionadas para as indústrias. Essa 

população fica cada vez mais à margem do acesso ao direito. No nosso olhar, a 

desigualdade social é explicitada no nosso país pelo não acesso (apud Bezerra, 

2021). 

 

Sem acesso à água não é possível pensar em adaptação na região do 

semiárido, tendo em vista seu clima seco e com precipitação irregular, que tende a 

aumentar nos próximos anos em razão da mudança do clima. A região precisa, 

portanto, de políticas de acesso à água que sejam efetivas, que gerem autonomia e 

sejam resilientes, assegurando não apenas uma forma de combater os efeitos das 

mudanças climáticas, mas também um direito humano fundamental. A noção de 

convivência com o semiárido amplia o olhar para as construções de políticas que 

levem esses aspectos em consideração, já que é baseado na compreensão de que:  

 

que seu povo é cidadão; que seca não se combate; que é possível conviver com a 

semiaridez; que a região é viável; que uma sociedade justa se constrói baseada em 

equidade de gênero, tendo as mulheres como protagonistas de seus destinos; e que é 

essencial o desenvolvimento de um processo de educação para a convivência com o 

Semiárido que valorize o conhecimento construído pelo seu povo (Baptista; Campos, 

2013, p. 52). 

 

Entretanto, o que tem sido visto no Brasil é um desmonte e uma paralisação 

total dos planos, políticas e programas de acesso aos recursos hídricos, como os 

cortes anteriormente citados no Programa Cisternas.  

Ao analisar o Plano Nacional de Adaptação, é possível concluir que suas 

estratégias se baseiam tanto em padrões e projeções sobre os impactos das 

mudanças climáticas, quanto em fatores socioeconômicos (que é um bom indicador 

tendo em vista a realidade social, econômica e ambiental do semiárido). Os 

agricultores familiares da região enfrentam problemas de infraestrutura e logística, 
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de acesso aos recursos hídricos, de financiamento, de desigualdade social entre 

outros fatores que fazem com que seu enfrentamento às mudanças do clima seja 

muito mais difícil do que de alguns setores, como o agronegócio. Sua situação 

socioeconômica e ambiental os torna duplamente vulneráveis, sofrendo o processo 

de dupla exposição explicado no primeiro capítulo. O PNA abarca essa dimensão 

ao incluir programas de auxílio à agricultura familiar como estratégia na formulação 

de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas. No entanto, os efeitos 

práticos dessas políticas, planos e programas têm sido ínfimos frente ao desafio 

enorme que a região do semiárido enfrenta e irá enfrentar conforme os efeitos das 

mudanças climáticas se intensificam na região. Além disso, dimensões importantes 

para a garantia de um processo de adaptação equitativo, sustentável e culturalmente 

compatível como a Justiça Climática e a Convivência com o Semiárido, não estão 

no cerne da produção e execução das políticas voltadas para a agricultura familiar. 

É preciso ressaltar também, que o Plano Nacional de Adaptação contém 

soluções pouco detalhadas sobre como desenvolver ações estratégicas de 

adaptação. A maior parte do que foi apresentado no PNA retrata políticas, 

programas e planos já existentes relacionados ao fortalecimento da agricultura 

familiar. Dessa maneira, é preciso intensificar o enfoque climático em cada um 

desses planos, colocando a criação de resiliência climática e enfrentamento das 

mudanças climáticas como ponto focal nesses planos e projetos. O quadro abaixo 

sintetiza os principais programas voltados, direta ou indiretamente para a 

agricultura familiar no semiárido, seus objetivos e seus respectivos status de 

implementação: 
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Quadro 8 - Síntese dos Programas relacionado à Agricultura Familiar no Semiárido 
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Fonte: Elaboração própria, com base na análise feita no capítulo 

 

 

A atualização mais recente do Brasil no que concerne à adaptação foi a Quarta 

Comunicação Nacional do Brasil à UNFCCC, feita em 2020, sob coordenação do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio da Coordenação-

Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade. Além de dados atualizados sobre o 

Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o documento também 
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apresenta análises sobre impactos e vulnerabilidades com as respectivas opções de 

adaptação à mudança do clima para cada impacto, além de relatar as iniciativas de 

mitigação e adaptação já existentes (Brasil, 2021a).  

Em relação às medidas para adaptação à mudança no clima citadas no 

documento, além do Plano Nacional de Adaptação e do Plano ABC, há a Estratégia 

do Brasil para o Fundo Verde do Clima (GCF), que divide as estratégias em três 

eixos: agricultura e floresta; infraestrutura sustentável; e cidades, comunidades e 

territórios resilientes. O quadro abaixo apresenta mais detalhadamente os eixos:  

 

Quadro 9 – Eixos estratégicos e áreas de investimento para atuação do GCF no 

Brasil  

 
Fonte: Brasil, 2021a. 

 

Além disso, citam o Programa Políticas sobre Mudança do Clima (PoMuC), 

uma articulação bilateral entre os governos do Brasil e da Alemanha e que tem a 

adaptação como um de seus eixos temáticos e busca reduzir a vulnerabilidade de 

pessoas e sistemas com apoio à implementação de ações do Plano Nacional de 

Adaptação. O projeto de Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada 

de Desastres Naturais (GIDES), que foi feito por meio de cooperação técnica 

internacional, entre 2013 e 2017, com o objetivo de aprofundar o entendimento 

sobre a gestão integrada de risco. O documento também cita uma série de programas 

e projetos que fazem referência ao mercado de carbono, biocombustíveis e outras 

ações voltadas para mitigação, além de valorizar bastante a participação do setor 

privado.  
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O Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Programa de Regularização Ambiental 

(PRA), que estão dentro do Código Florestal, também são citados na Quarta 

Comunicação Nacional. Ambos os programas são essenciais para os agricultores 

familiares terem acesso aos programas de financiamento e assistência social do 

governo. No entanto, as exigências do CAR sobre determinação de Reserva Legal 

(RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP) não são totalmente adequadas aos 

modos de vida de agricultores e agriculturas familiares. De acordo com Marcela 

Vecchione (2016), no boletim “Cadastro Ambiental Rural para a Agricultura 

Familiar: experiências e dificuldades”, a regularização ambiental pelo CAR não 

pode ser sinônimo de regularização fundiária: “como o cadastro não é garantia de 

direitos territoriais, o seu monitoramento é um exercício de observação para evitar 

a sobreposição sobre modos de vida, quase sempre via mecanismos que 

transformam a terra em objetivo de expropriação.” 

Em suma, é possível concluir que o Brasil tem políticas teoricamente 

expressivas sobre como pensar o enfrentamento às mudanças climáticas e a criação 

de resiliência. No entanto, na prática a história é completamente diferente. Nos 

últimos anos, com o governo Bolsonaro, enormes cortes foram feitos aos programas 

de cunho socioeconômico e ambiental direcionados a agricultura familiar (Bezerra, 

2021; Silveira, 2021; Soprana, 2021; Vilarino, 2021), enquanto o agronegócio 

segue sendo privilegiado e tentando ser tornar mais “verde”. Além disso, com a 

análise do Plano Nacional de Adaptação, fica expressa a necessidade urgente de 

promover políticas socioambientais que sejam cada vez mais integradas, em razão 

da origem múltipla dos desafios enfrentados pelos agricultores familiares do 

semiárido nordestino, e políticas que tenham como ponto focal temas como a justiça 

climática e ambiental e a Convivência com o Semiárido. 

 
 
4.4 
Adaptação e a Convivência com o Semiárido: a construção de 
processos adaptativos que sejam culturalmente compatíveis, 
socialmente justas, ecologicamente sustentáveis 
 
 

Tendo em vista que esta pesquisa busca fortalecer análises que compactuam 

com a necessidade de construir processos de adaptação que sejam culturalmente 

compatíveis, no sentido de levar em consideração os modos de vida locais e a 
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cultura regional; que sejam socialmente justas, no sentido de levar em consideração 

a justiça social, reconhecendo não só problemas ambientais, mas socioeconômicos; 

ecologicamente sustentáveis, que tenham pouco ou nenhum impacto ambiental e se 

sustentem em longo prazo; e adequadas ao enfrentamento dos possíveis riscos 

climáticos, a discussão sobre a Convivência com o Semiárido se torna essencial na 

construção desses processos. Como foi possível com os capítulos anteriores, os 

desafios enfrentados pelos agricultores familiares, face às mudanças climáticas, são 

multifocais e incluem desde problemas estruturais, investimento governamental 

precário até desigualdade de gênero e do acesso aos recursos hídricos. Dessa forma, 

faz-se necessário a construção de respostas que levem esse fator em consideração. 

Além disso, como mencionado, é preciso considerar que os agricultores familiares 

sofrem de maneira desigual com os impactos trazidos pelas mudanças do clima, o 

que traz à tona a necessidade de buscar soluções que tenham como ponto de partida 

a justiça climática e ambiental. Outro ponto imprescindível na construção dos 

processos de adaptação defendidos por essa pesquisa é a construção e autonomia e 

valorização dos saberes tradicionais, que podem ser vistas por meio do conceito de 

Convivência com o semiárido.  

A noção de injustiça ambiental, que pode se expressar tanto na forma de 

proteção ambiental desigual, quanto na forma de acesso desigual aos recursos 

naturais, é facilmente identificada quando se pensa na agricultura familiar do 

semiárido. Mesmo não sendo os maiores emissores de gases estufa, sofrem de 

maneira desproporcional com os impactos desse fenômeno (Machado Filho et al., 

2016). Enquanto isso, os grandes emissores, como o agronegócio, dispõem de mais 

infraestrutura e mais financiamento para enfrentar o que eles mesmos causam. 

Além disso, com os cortes nos programas de apoio à agricultura familiar que 

tangenciam temas como acesso aos recursos hídricos e a infraestrutura, é possível 

ver que sofrem com a falta de proteção ambiental desigual, quando arcam com os 

impactos climáticos de maneira desigual, e com o acesso desigual dos recursos 

naturais. Nesse âmbito, é necessário chamar atenção para essa injustiça ambiental 

sofrida pelos agricultores familiares no país e questionar a forma como as políticas 

têm sido implementadas. Como vimos na seção anterior, quase todas as políticas 

direcionadas, direta ou indiretamente, à agricultura familiar estão sofrendo com 

retrocessos e cortes orçamentários, fazendo com que os agricultores se encontrem 

em uma situação ainda mais difícil, já que, além dos desafios socioeconômicos, 
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ambientais e climáticos, há também os desafios impostos pela COVID-19. Por mais 

que o Plano Nacional de Adaptação tenha uma retórica de inclusão e preocupação 

com questões socioeconômicas e ambientais dos agricultores familiares, a realidade 

encontrada é totalmente oposta.  

A produção de políticas de adaptação que sejam culturalmente compatíveis, 

socialmente justas, ecologicamente sustentáveis e adequadas ao enfrentamento dos 

possíveis riscos climáticos é essencial para reduzir a situação de injustiça ambiental 

e climática que os agricultores familiares se encontram atualmente no Brasil. 

Mesmo com pouco financiamento governamental, o investimento precário em 

infraestrutura, desigualdade econômica e alta concentração de terras na região, 

ameaça climática, entre outros desafios, a agricultura familiar é uma das atividades 

econômicas e sociais mais importantes do nosso país e ainda assim é negligenciada 

em benefício do agronegócio.  

No entanto, o processo de construção dessas políticas não pode ser feito de 

maneira descolada da vivência local, sem levar em consideração a necessidade da 

construção da autonomia local. De acordo com Peiter et al. (2011), a capacidade de 

adaptação pode ser resultado de duas dinâmicas: a adaptação induzida, por ações e 

políticas públicas como o Plano Nacional de Adaptação; e a adaptação espontânea 

ou autônoma, que é feita por indivíduos ou coletividades. Essa noção é essencial e 

dialoga com a noção de Convivência com o Semiárido, que como vimos nos 

capítulos anteriores busca a construção da autonomia local, não nega a seca nem 

busca combatê-la, tem como pontos centrais a equidade de gênero e a valorização 

de saberes tradicionais (Baptista; Campos, 2013, p. 52). O Programa Cisternas é um 

ótimo exemplo de política, que pode ser utilizada como construção de adaptação e 

que leva em conta a construção da autonomia local, sendo um projeto que nasceu 

da sistematização de experiências locais e da mobilização da sociedade civil, de 

baixo custo e que garante acesso de maneira descentralizada e democrática aos 

recursos hídricos. O Programa ilustra de forma excelente o processo de adaptação 

defendido nesta pesquisa, que leva em consideração: a construção da autonomia 

local, já que emancipa os agricultores familiares da dependência de carros-pipa ou 

da utilização de açudes; a justiça social, porque sua produção é de baixo custo e 

possibilita cada vez mais pessoas terem acesso à água, seu direito fundamental; e 

ecologicamente sustentável, já que é possível utilizá-la por um longo prazo e seu 

impacto ambiental é mínimo. Nesse sentido, é possível ver o papel relevante da 
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noção de convivência com o semiárido na promoção e garantia da Justiça Ambiental 

e Climática. Um enfoque localizado, que leve em consideração a cultura, tradição 

local e a busca de autonomia é imprescindível na busca de processos de 

enfrentamento à mudança do clima mais equitativos. Dessa forma, é fundamental a 

necessidade de as Políticas Nacionais de Adaptação concretizarem em sua 

implementação o conceito de Convivência com o Semiárido e suas práticas. O PNA 

cita o conceito, mas como foi visto nos capítulos anteriores, a realidade encontrada 

é outra, com cada vez mais cortes orçamentários nas políticas de apoio à agricultura 

familiar. 

Tendo isso em vista, para atingir a justiça ambiental e climática é preciso mais 

do que reconhecer as questões ambientais e suas implicações, mas entender que 

todas elas derivam de processos de desigualdade econômica e social que 

influenciaram a vida de diversos grupos ao longo da história e reverberam em suas 

vivências até hoje. Nesse sentido, a construção de capacidade de adaptação deve se 

basear tanto na busca por autonomia local, quanto por equiparação dessas 

desigualdades que perduram até os dias de hoje. Sendo a agricultura familiar um 

grupo social que é vulnerável não só ambientalmente, mas socialmente, é necessário 

que se produzam políticas efetivas e que toquem nesses pontos centrais para o 

enfrentamento às mudanças climáticas. Dessa forma, a garantia de políticas de 

adaptação que sejam culturalmente compatíveis, socialmente justas, 

ecologicamente sustentáveis são imprescindível para que se atinja a justiça 

ambiental e climática e a construção da autonomia local no enfrentamento das 

mudanças climáticas.  
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5  
Conclusão 
 
  

A partir do que foi apresentado nesse estudo, é evidente que, de acordo com 

a retrospectiva histórica, a agricultura ganhou amplitude no debate de clima pela 

perspectiva da adaptação. Quase paralelamente, ambas as agendas foram ganhando 

maior atenção nas negociações com o passar dos anos e ainda são muito recentes, 

tendo muito a desenvolver no âmbito da Convenção de Clima. Sendo a agricultura 

uma atividade que depende diretamente da variabilidade climática e sendo a 

adaptação uma forma de criar resistência e resiliência às alterações nos padrões 

climáticos trazidos pelas mudanças do clima, fica clara a importância de políticas 

de adaptação para a agricultura de uma maneira geral. Dessa forma, assim como a 

agricultura entrou nas discussões pelo viés da adaptação, o enfrentamento às 

mudanças do clima deve percorrer o mesmo caminho. No entanto, é preciso 

reconhecer que diferentes setores da agricultura arcam com os custos climáticos de 

maneira diferente. 

Os agricultores familiares do semiárido brasileiro são um dos grupos que 

menos contribuem para as mudanças do clima, mas os que provavelmente mais 

sofrerão seus impactos, o que revela uma situação de injustiça climática. Além de 

sofrerem com a questão ambiental, são assolados pelas dificuldades 

socioeconômicas da região e inúmeros desafios promovidos pelo clima do bioma 

da Caatinga, o que faz com que sofram o que apresentei aqui como “vulnerabilidade 

socioambiental”. Dessa maneira, as medidas de adaptação para esse setor se tornam 

urgentes, tendo em vista o grau de vulnerabilidade que os agricultores familiares do 

semiárido estão expostos e a nossa realidade climática. Além disso, foi possível ver 

que, por mais que seja importante pensar em medidas que levam em consideração 

a baixa emissão de gases estufa para a agricultura familiar no Brasil, o agronegócio 

ainda é o setor agrícola mais responsável pelas emissões de GEE – sendo 

responsável por 72% das emissões no território nacional em 2019, como aponta o 

relatório do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), 

divulgado em 2020 – e que mais apresenta resiliência às mudanças do clima. 

Enquanto isso, a agricultura familiar sofre diretamente e de maneira desigual com 

os impactos climáticos, com um adicional de infraestrutura e financiamento 

precários. 
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Nesse sentido, a pesquisa demonstrou de forma clara as dificuldades já 

enfrentadas pelos agricultores familiares do semiárido e como a mudança do clima 

pode tornar ainda mais difíceis esses desafios. A falta de infraestrutura e 

financiamento prejudicam muito as condições dos agricultores familiares em 

relação ao seu próprio modo de vida e seu cultivo. Com as mudanças do clima, 

todos os padrões climáticos já conhecidos e utilizados como base do conhecimento 

tradicional para as plantações se alterarão. Além disso, a importância econômica, 

social e ambiental dos agricultores familiares também foi evidenciada. Sendo 

responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos da mesa dos brasileiros, o 

impacto da mudança do clima nos agricultores ameaça a soberania alimentar, além 

de afetar sua fonte de renda e de alimento. Tendo tudo isso em vista, aponta-se 

como crucial a necessidade de atenção especial do governo federal na 

implementação das NDCs e das políticas de adaptação para a região no que tange o 

enfrentamento das mudanças climáticas. 

Sendo assim, a discussão avançou no sentido de analisar as políticas nacionais 

que estavam sendo feitas no país e que eram direcionadas, direta ou indiretamente, 

aos agricultores familiares do semiárido e qual o impacto atual dessas políticas na 

criação de capacidade de enfrentamento e resiliência às mudanças do clima. Desse 

modo, foi possível ver que a agenda climática construída no Brasil teve um reflexo 

do que estava acontecendo no âmbito internacional. Utilizando a teoria de Putnam 

(2010), vimos que o nível internacional pode influenciar o nível doméstico, e vice-

versa, na formulação e concepção dos acordos. Da mesma forma que 

internacionalmente a agenda de adaptação à mudança do clima foi posta de lado e 

a mitigação foi privilegiada, no Brasil esse padrão se repetiu. Nesse sentido, os 

esforços de adaptação feitos são muito recentes, com o Plano Nacional de 

Adaptação sendo criado apenas em 2016 e ainda longes de uma implementação real 

e que vá além de um recorde de várias políticas nacionais já existentes e que 

também tem um caráter de adaptação 

Por meio da análise do Plano, ficou evidente que suas estratégias se baseiam 

tanto em padrões e crenças sobre mudanças climáticas, quanto em fatores 

socioeconômicos. O que é um bom indicador, tendo em vista a realidade social, 

econômica e ambiental dos agricultores familiares do semiárido. No entanto, os 

efeitos práticos dessas políticas, planos e programas têm sido muito ínfimos frente 

ao desafio enorme que a região do semiárido enfrenta e irá enfrentar conforme os 
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efeitos das mudanças climáticas se intensificarem na região. De maneira geral, é 

possível concluir que o Brasil, ainda que tenha proposições sobre como pensar o 

enfrentamento às mudanças climáticas e a criação de resiliência, carece de 

aprofundar uma estratégia nacional de adaptação mais inovadora e condizente com 

as demandas nacionais. Nos últimos anos, com a lei do Teto de Gastos, aprovada 

durante o governo de Michel Temer, e recentemente, com o governo Bolsonaro, 

enormes cortes foram feitos aos programas de cunho socioeconômico e ambiental 

direcionados à agricultura familiar, enquanto o agronegócio segue sendo 

privilegiado. Além disso, a análise do Plano Nacional de Adaptação, aponta a 

urgência de políticas socioambientais que sejam cada vez mais integradas, em razão 

da origem múltipla dos desafios enfrentados pelos agricultores familiares do 

semiárido nordestino. 

Nesse sentido, tendo em vista o debate de justiça ambiental e climática, a 

produção de políticas de adaptação que sejam culturalmente compatíveis, 

socialmente justas, ecologicamente sustentáveis e adequadas ao enfrentamento dos 

possíveis riscos climáticos é extremamente essencial para garantir que esses grupos 

não arquem de maneira desigual com as consequências ambientais negativas e que 

tenham acesso equitativo e justo sob os recursos naturais. Afinal, assim como a 

ONU enfatizou na última declaração sobre Transição Justa, é necessário garantir 

que ninguém fique para trás, principalmente um ator social tão importante quanto a 

agricultura familiar.  
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