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O QUE É ADAPTAÇÃO BASEADA 
EM ECOSSISTEMAS?



ADAPTAÇÃO = ação ou efeito de 
adaptar-se; ajustar-se; acomodar-se; 

ECOSSISTEMAS = formados por um meio 
natural e pelas comunidades de organismos 

animais e vegetais, assim como as inter-
relações entre eles



Conceitos de AbE

Convenção da Diversidade 
Biológica (CDB)

“Uso da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos para 
auxiliar as pessoas a se adaptarem aos impactos adversos 
das mudanças climáticas” (RAASAKKA, 2013; tradução livre).

Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP)

“Uso dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade como 
parte de uma estratégia de adaptação mais ampla para 
auxiliar as pessoas e as comunidades a se adaptarem aos 
efeitos negativos das mudanças climáticas em nível local, 
nacional, regional e global” (TRAVERS et al., 2012; p. 08).

União Internacional para a 
Conservação da Natureza 
(IUCN)

“Uso da biodiversidade como parte de uma ampla 
estratégia de adaptação a fim de auxiliar as pessoas na 
adaptação dos impactos adversos das mudanças climáticas” 
(RAASAKKA, 2013; tradução livre). 



Pontos chave de AbE

Serviços ecossistêmicos e 
biodiversidade = soluções 

que a natureza já nos fornece
Ajudar as 
pessoas

A se adaptarem, junto a outras 
estratégias, aos efeitos da 

Mudança do Clima



Serviços Ecossistêmicos e bem estar humano



Unidades de Conservação

✓ Benefícios com os serviços ecossistêmicos – provisão, regulação,
suporte e culturais

✓ Múltiplos usos diretos e indiretos – recursos naturais, culturais e
socioeconômicos

✓ Plano de manejo padrão – caracterização e programas

✓ Inserção da Lente Climática e AbE, com abordagem
metodológica apropriada → foco no ser humano integrado e
na resiliência das comunidades



✓ Compilar pesquisas de projeções climáticas, além de políticas e
planos de adaptação e enfretamento à Mudança do Clima;

✓ Conhecer profundamente o ambiente, relacionando os serviços
ecossistêmicos em sua completude.

➢ Água para consumo humano→ reservatório→ rios→ mata ciliar
→ nascentes

➢ Recuperar o solo→ produção de água → controle microclimático
→ segurança alimentar.

Como fazer um Plano de Manejo considerando 
Adaptação baseada em Ecossistemas?



✓ Inserir Adaptação baseada em Ecossistemas nas reuniões
temáticas do Plano de Manejo;

✓ Capacitar a equipe executora, o órgão gestor e as comunidades
em Mudança do Clima e AbE, nivelando a compreensão;

✓ Há três possibilidades de cursos: Sensibilização (1 dia);
Metodológico (3 dias) e Formação de formadores (5 dias);

✓ Inserir a Lente Climática no processo de elaboração do Plano de
Manejo, com abordagem metodológica e linguagem acessível →
transformação no olhar do planejamento;

Como fazer um Plano de Manejo considerando 
Adaptação baseada em Ecossistemas?



Curso Formação de Formadores AbE
Olinda 21 a 25 de novembro de 2016



Curso Metodológico AbE
Olinda, 08-10 de fevereiro de 2017



Como fazer um Plano de Manejo considerando 
Adaptação baseada em Ecossistemas?

✓ Planejar as oficinas participativas setorizadas, com tempo para
atender aos requisitos obrigatórios do Plano de Manejo + o tema
da Adaptação baseada em Ecossistemas;

✓ Realizar oficina específica sobre Mudança do Clima e AbE, para ter
medidas de adaptação em geral e baseadas em ecossistemas;

✓ Empoderar as comunidades locais, que precisam se apropriar e
concordar com essa visão, assim como os órgãos gestores e a
equipe técnica executora;

✓ Incluir um Programa de enfrentamento à mudança do clima
dentro do Plano de Manejo.



Curso Metodológico AbE
Olinda, 08-10 de fevereiro de 2017



Exemplo de Plano de Manejo com AbE
APA Cananéia, Iguape, Peruíbe – SP/PR 



Exemplo de Plano de Manejo com AbE
APA Cananéia, Iguape, Peruíbe – SP/PR



Medidas de Adaptação baseada 
em Ecossistemas

Está dentro da grande 
área da restauração 

ecológica

Integra as 
comunidades

Integra os órgãos 
gestores

foco no ser humano 
integrado 

Produzir condições de permanência, mantendo um 
sistema socioeconômico completo em qualidade



Deve-se ter em AbE

Necessidades Possibilidades

AbE como parte de uma estratégia de
adaptação mais ampla

Pernambuco já possui outros projetos que visam
a adaptação frente as mudanças climáticas

Dados de mudança futura do clima;
cenários climáticos

Já temos dados climáticos para basear cenários

Análise de vulnerabilidade e risco Essas análises conduzem aos setores mais
vulneráveis, que devem ser priorizados

Abordagem territorial e intersetorial e
participação

Produtos-chave têm diferentes setores como alvo
e promovem uma abordagem integrada em
diferentes níveis

Respeito aos 12 princípios da
abordagem ecossistêmica

Com o intuito de promover o manejo sustentável
de recursos, o caráter participativo e a inclusão
de diferentes setores e níveis de tomada de
decisão, atendendo aos princípios de abordagem
ecossistêmica da CBD



Vantagens da Adaptação baseada em 
Ecossistemas nas Unidades de Conservação

➢ Tem como objetivo aumentar a resiliência e reduzir a
vulnerabilidade das pessoas à mudança do clima por meio do uso
sustentável, da conservação e da restauração dos ecossistemas.

➢ Intencionalmente, avalia e seleciona medidas no contexto de
uma estratégia de adaptação mais ampla;

➢ São consideradas medidas de baixo arrependimento,
por terem efeitos positivos nos serviços ecossistêmicos;

➢ Em geral são medidas de menor custo.
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