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RESUMO

A elaboração participativa de avaliação de riscos climáticos tem como objetivo ajudar pessoas que 
desenvolvem, a nível comunitário, projetos já existentes ou em fase de elaboração em relação a mudanças 
climáticas. Objetiva ainda integrar as considerações sobre mudanças climáticas em todas as atividades 
de desenvolvimento comunitário, bem como fomentar apoio na elaboração de estratégias de incidência 
política. A avaliação foi realizada a partir da adaptação da Metodologia de Avaliação de Riscos Climáticos 
utilizando instrumentos participativos sustentados nos recursos metodológicos “adaptação baseada na 
comunidade” e “meios de subsistência sustentáveis”. Essa metodologia baseia-se em entrevistas com 
grupos focais, onde esses dividem homens e mulheres para identificar a percepção por gênero.  A partir 
de questões geradoras construiu-se i) matriz da percepção quanto as mudanças climáticas ii) matriz 
de riscos e impactos climáticos e iii) matriz de estratégias de adaptação. Como percepções quanto às 
mudanças climáticas identificou-se: prolongamento da época seca, alteração na época das chuvas. Sobre 
os impactos apontaram: modificação na época de plantio, êxodo e migração. E como estratégias de 
adaptação apresentaram: aumento da biodiversidade nos sistemas produtivos, retomada dos territórios. 
Conclui-se que as metodologias empreendidas no processo favoreceu a construção de planos e estratégias 
para enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas.

Palavras Chaves: Adaptação – resiliências – tecnologias sociais.

INTRODUÇÃO

A modificação no clima está sendo observada por agricultores e agricultoras, povos e comunidades 
tradicionais do mundo todo e especialistas acadêmicos confirmam mudanças na temperatura. Essas estão 
ficando mais altas, as precipitações estão ocorrendo de forma desigual, concentradas e com distribuição 
ao longo do ano, o que compromete tanto os cultivos e as pastagens, bem como a reprodução de 
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espécies vegetais nativas, incluindo espécies animais que dependem desses recursos. Essas alterações, 
associadas com outras oriundas da intervenção antrópica, como os grandes projetos de monocultura, 
pecuária, irrigação e mineração - medidas na maioria das vezes promovidas e ou estimuladas pelo 
Estado - estão comprometendo a capacidade de suporte dos ecossistemas e a capacidade produtiva dos 
agroecossistemas. 

Entre os aspectos mais graves, comprovados pela observação in loco e pelos estudos, ressalta-se 
o comprometimento dos recursos hídricos. Relatos da diminuição ou seca irremediável de nascentes, 
rios e córregos foram largamente citados e comprovados. Existe um sério risco de uma migração maciça, 
das áreas áridas e semiáridas, em uma onda de refugiados ambientais, que vai penalizar de forma 
significativa, principalmente, os mais pobres e as comunidades rurais com sistemas produtivos baseados 
nos potenciais ecossistêmicos. Ou seja, será afetado, sobretudo, quem soube, historicamente, utilizar e 
conservar os ambientes e seus recursos naturais (CORDEIRO, et. al, 2014).

O Norte do Estado de Minas Gerais é uma região, onde mais de 50% da população vive na 
zona rural, uma diversidade de povos e comunidades tradicionais que vivem de forma intrínseca com 
o ecossistema, dependendo e conservando o ambiente em razão da sua sobrevivência. Essa diversidade 
sociocultural é em virtude, principalmente, pela conformação ecográfica da região.  O Norte de Minas 
encontra-se em uma ampla região de transição entre a região sudeste para o nordeste brasileiro, do sub-
úmido para o semiárido. É uma região atravessada por serras e planaltos e drenadas pelas bacias dos 
rios Pardo, Jequitinhonha e São Francisco, de contato ecossistêmico envolvendo três grandes biomas 
brasileiros: os cerrado, a caatinga e a mata atlântica, (Dayrell, 2006). 

É uma região de grandes contrastes, acentuados principalmente pela onda desenvolvimentista 
que adentrou no Brasil a partir dos anos 1970. Foi quando uma série de programas e projetos, tanto do 
governo federal quanto do estadual, passaram a ser implementados no intuito de integrar a região na 
dinâmica da economia nacional, eliminar os bolsões de pobreza e combater os efeitos maléficos da seca. 
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) tem como função planejau e executau 
as políticas governamentais de estímulos financeiros e fiscais enquanto que a Ruralminas, executou 
um amplo processo de regularização fundiária, privatizando territórios tradicionais, como o Território 
Indígena Xakriabá e de comunidades geraizeiras, veredeiras, quilombolas e catingueiras, priorizando 
grandes fazendeiros e empresários (Dayrell, 2012).

Esse processo de “desenvolvimento e modernização” da economia traz como uma das 
consequências mais intensas a degradação do equilíbrio climático que provoca para esses povos e 
comunidades tradicionais um processo de ruptura e de degradação de seus modos de vida, de suas 
relações com os sistemas de produção e da capacidade de uso de seus territórios  (Dayrell, 2012).
 Apesar do contexto desfavorável, o que se observa é a presença de uma sociodiversidade criativa, 
produtiva e de resistência, que usa e maneja recursos em diferentes unidades da paisagem, com ampla 
gama de conhecimentos tradicionais associados, com sistemas produtivos de natureza agroextrativista 
complexos e diversificados, que pratica a comercialização nas feiras livres e mercados locais, e oferta 
produtos processados em indústria doméstica familiar, associativa e cooperativa. Chama atenção ainda as 
densas redes comunitárias de solidariedade, que permitem troca e circulação de produtos entre as famílias. 
São estas ações de enfrentamento e adaptação aos períodos de crise, seca e mudanças climáticas que 
interessam como estratégias de enfrentamento desses povos e comunidades tradicionais (CORDEIRO, 
et,al. 2014).

Em razão dessa capacidade adaptativa dos povos e comunidades tradicionais frente às modificações 
do clima e suas consequências, propôs-se, por meio de métodos participativos, a análise de projetos já 
existentes ou em fase de elaboração em relação a mudanças climáticas e riscos de desastre. Objetiva 
ainda integrar as considerações sobre mudanças climáticas e riscos de desastres em todas as atividades 
de desenvolvimento comunitário, bem como fomentar apoio na elaboração de estratégias de incidência 
política. 

METODOLOGIA

A avaliação foi realizada a partir da adaptação da Metodologia de Avaliação de Riscos Climáticos 
(CLIDES), utilizando instrumentos participativos sustentados nos recursos metodológicos “adaptação 
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baseada na comunidade - Community-based adaptation (CBA)” e “meios de subsistência sustentáveis”, 
instrumentos propostos pelas cooperações internacionais HEKS e Pão Para o Mundo (PPM). 

As informações foram coletadas por meio de métodos participativos a nível comunitário, em 
reuniões, utilizando de entrevistas e consultas com grupos focais de lideranças das comunidades e 
demais moradores locais. A metodologia visa assegurar que as intervenções baseadas nos resultados 
da análise utilizando esse instrumento sejam adaptadas ao contexto local, motivando e fomentando a 
população local a refletir sobre o contexto de mudanças climáticas e estratégias de adaptação. Para 
garantir a identificação da percepção por gênero foi assegurado momentos e espaços específicos para 
homens e mulheres. A consulta foi divida em três blocos, para construir: a) matriz de percepção quanto às 
mudanças climáticas; b) mapa de riscos e impactos climáticos e c) e mapa de estratégias de adaptação. 

Os instrumentos participativos de avaliação de riscos climáticos foram utilizados na Comunidade 
Catingueira de Touro, Serranópolis de Minas, na Terra Indígena Xakriabá, São João das Missões e com 
a comunidade Geraizeira, assentada no Assentamento Tapera, município de Riacho dos Machados. 

Para construir a matriz de percepção quanto às mudanças climáticas foram utilizadas as seguintes 
questões geradoras: i) como era o clima a 20 anos atrás; ii) o que mudou ou está mudando no clima. Nessa 
etapa sugeriu-se que os participantes apontassem também outras mudanças ocorridas na comunidade ou 
na região, que julgassem importante no contexto das mudanças climáticas. Isso possibilita uma visão 
sobre a evolução futura dos riscos atuais. Para construir a matriz de riscos e impactos climáticos foram 
utilizadas as seguintes questões: i) quais são os problemas (riscos) provocados pelas mudanças. ii) quais 
são as consequências (impactos) dessas mudanças. E para construir a matriz de estratégias de adaptação, 
inicialmente foi realizado um intercâmbio em um agroecossistema com experiências exitosas de ações 
adaptativas às mudanças no clima, com intuito de mobilizar os participantes a reconhecerem ações já 
em curso e ou sugerir ações para o plano de ação de cada comunidade. As questões geradoras para a 
construção dessa matriz foram: i) o que já está sendo feito para diminuir os impactos das mudanças 
climáticas e ii) o que pode ser feito para diminuir os impactos e se adaptar as mudanças do clima.   

Após a construção das três matrizes, essas foram agrupadas para a realização de debate sobre o 
que está mudando no clima, o que está provocando as mudanças, o que está em risco e as consequências 
das mudanças e, por fim, o que pode ser feito para diminuir os riscos e impactos e promover as 
adaptações às mudanças no clima, tendo em vista as tradicionalidades e uso diversificado e sustentável 
dos territórios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De todos os ambientes do Brasil, a região semiárida é a que apresenta a maior vulnerabilidade 
às mudanças climáticas nos aspecto produtivo, econômico e social. O entendimento sobre os impactos 
que as mudanças climáticas globais poderão causar nessa região, em seus mais variados aspectos é de 
extrema importância. Perspectivas de ação e intervenção nessa região devem considerar as tendências 
climáticas do semiárido, e a rede social construída, a fim de obter medidas de adaptação às mudanças do 
clima, que sejam satisfatórias.  
 Como parâmetro para analise e discussão dos resultados que emergiram durante o processo de 
avaliação dos ricos climáticos, utilizou-se as referencias dos estudos realizados, especificamente do 
Semiárido de Minas Gerais, para a elaboração do “Plano de Ações Estratégicas para conservação da 
Agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro”. Estes estudos apontam que o Norte de Minas encontra-
se em uma área sujeita à desertificação (ASD’s), ou seja, apresenta chuvas irregulares (novembro-
janeiro) com período prolongado de seca, elevadas temperaturas e intensa radiação solar, permitindo, 
assim, que haja um balanço hídrico negativo de maio a setembro, chegando a valores superiores a 400 
mm. Nessa região os trimestres mais secos e úmidos para as áreas semiáridas e subúmidas secas são, 
respectivamente, junho/julho/agosto e novembro/dezembro/janeiro, sendo no trimestre mais quente, a 
precipitação pluviométrica varia de 300 mm a 500 mm. (CORDEIRO, et al., 2014) A temperatura média 
anual das ASD’s, em Minas Gerais, apresenta pequena variação, sendo maior que 21ºC na maior parte 
da área (MMA, 2010). 
 Para esse estudo foram utilizados dois modelos de projeções e cenários climáticos, ETA e Precis. 
Ambos estimam redução das chuvas até o final do século, a região poderá sofrer impactos significativos 
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nas áreas plantadas até 2040, tanto nos cenários otimista, quanto naquele de maior impacto. De 
maneira geral, esse estudo apresenta a região do Norte de Minas como zonas de alto risco de perdas 
de rendimento das lavouras, restringindo, e até não recomendando, períodos de plantio de algumas 
culturas. As mudanças projetadas pelos modelos acima citados já são observadas e sentidas pelos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, os resultados da Avaliação de Riscos Climáticos apontou 
uma percepção apurada do cenário, assim como estratégias avançadas de diminuição e adaptação aos 
riscos climáticos, como observamos na Tabela 1, construída a partir das oficinas de avaliação de riscos 
climáticos. 

TABELA 1: MATRIZ CONSOLIDADA DAS AVALIAÇÕES DE RISCOS CLIMÁTICOS
Mudanças no 
clima

Outras mudanças 
nos territórios

Riscos e impactos Estratégias de adaptação

Prolongamento do 
período seco

Aumento da 
supressão da 
vegetação

Aumento das 
queimadas

Evitar e ou manejar 
adequadamente o fogo 

Alteração no 
período das chuvas

Plantio de maciço 
de eucalipto

Modificação do 
período de plantio 

Aumento da biodiversidade nas 
sistemas produtivos, utilizando 
SAF’s, por exemplo

Aumento dos 
ventos

Aumento da área de 
pastagem

Erosão genética 
animal e vegetal

Uso de sementes e animais 
adaptados

Aumento da 
Temperatura média

Diminuição da 
disponibilidade de 
água

Perdas produtivas Estoque de sementes, água e 
alimentação animal

Diminuição da 
umidade

Instalação de 
barragens para 
geração de energia

Degradação do solo Recuperação de nascentes e sub 
bacias hidrográficas

Instalação de 
empresas para 
exploração de 
minérios

Secamento de 
nascentes e rios

Valorização da cultura alimentar

Modificação da 
fenologia das 
espécies nativas

Migração Retomada dos territórios

Aumento do uso 
de fertilizantes 
e químicos e 
agrotóxicos

Perdas Culturais

Dependência de 
políticas públicas 
como bolsa família 
e outras como 
aposentadorias

 Percebe-se que as estratégias de adaptação, estão diretamente relacionadas aos riscos e impactos 
provocados pelas mudanças climáticas que, por sua vez, são percebidas pelos Povos e Comunidades 
Tradicionais, como efeito da modificação no modo de uso e exploração dos territórios, provocada na 
maioria das vezes, por grandes empreendimentos instalados na região com aval do Estado.

A tabela 1 apresenta como impactos importantes a migração e as perdas culturais, em razão, da 
perda do território, principalmente para instalação de monocultivos e mineração, os Povos Tradicionais 
apresentam como estratégias importantes, a retomada do território e valorização da cultura alimentar, ou 
seja, as principais estratégias estão relacionadas à manutenção da integridade dos territórios tradicionais, 
que por sua vez garantem a biodiversidade, os recursos hídricos e perpetuação da cultura. Dayrell (2014), 
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afirma que o conhecimento, visibilização e valorização das estratégias agroalimentares dos Povos são 
aspectos considerados de extrema relevância na manutenção da agrobiodiversidade e na dimensão do 
controle territorial pelas comunidades tradicionais. 
 Outro aspecto importante, e dado ênfase pelos Povos Tradicionais, como apresentado na tabela 
1, que deve considerar é a busca pela manutenção ou retomada de sistemas produtivos agrobiodiverso, 
como Sistemas Agroflorestais, tendo em vista a diminuição de pragas e doenças e a manutenção da 
umidade no solo. Assim como combater a erosão genética, perdas produtivas e degradação do solo A 
mistura de variedades, consórcios, rotações de culturas, policultivos, sistemas agroflorestais, integração 
entre cultivos e criações são exemplos de práticas e sistemas utilizados pelos camponeses e camponesas. 
Se comparados a sistemas de produção baseados em monocultivos e dependentes de insumos externos, 
se mostram mais adaptados e resistentes às condições locais e apresentam maior resiliência às mudanças 
climáticas, além de prestarem serviços ecológicos de redução dos gases de efeito estufa, que são os 
principais causadores das mudanças climáticas (HOLT-GIMéNEZ apud ALTIERI; NICHOLLS, 2012; 
LIN, 2007; PHILPOTT et al., 2008 e ROSSET et al., 2011).

A metodologia que privilegiou a identificação da percepção por gênero, assegurou identificar que 
as estratégias relacionadas ao estoque, principalmente de água e sementes é mais fortemente apresentada 
pelas mulheres, como pode ser observado na tabela 1. São elas que apontaram de forma incisiva que as 
tecnologias de estoque de água, a exemplo das cisternas de captação de água de chuva, e os estoques 
de sementes familiares e comunitários são estratégias indispensáveis para a manutenção da segurança 
alimentar das famílias, frente as impactos das mudanças climáticas. Essas tecnologias se mostram eficazes 
e imprescindíveis no contexto das mudanças climáticas, tornando-se fundamental aumentar, ainda mais, 
a capacidade de estoque dos sistemas agrícolas familiares, como forma de ampliar sua resistência e sua 
adaptação. Nesse sentido, as sementes tradicionais/locais adaptadas à capacidade familiar e comunitária 
de estocar água e alimentos – bens comuns essenciais à vida – tornam-se centrais na convivência com o 
semiárido (SOUZA, 2014). 

Dayrell (2014) lembra que o enfrentamento local das mudanças climáticas com as “gentes miúdas”, 
desenvolvendo e disseminando iniciativas e práticas produtivas de convivência com os ecossistemas 
regionais são cada vez mais necessários. Exige estratégias diversas e, principalmente, a capacidade 
de diálogos entre aqueles que, em distintas órbitas e espaços, local, nacional e internacional, buscam 
sinergias e convergências visando a sustentabilidade planetária.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As metodologias empreendidas no processo indicou que os Povos e Comunidades Tradicionais do 
Norte de Minas possuem apurada compreensão das mudanças climáticas em curso no mundo, dos riscos 
e consequências que estão expostos, mas que, em contrapartida, estão reagindo de forma coerente com 
suas tradicionalidades, afim de diminuir os impactos causados pelas modificações no clima e de construir 
estratégias adaptativas de convivência com o semiárido.  Conclui-se que o instrumento participativo de 
avaliação dos riscos climáticos favoreceu a construção de planos e estratégias para enfrentamento e 
adaptação às mudanças climáticas, vivenciados pelos povos e comunidades tradicionais.
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