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1. Apresentação do Relatório 

O presente relatório está inserido no macro “Projeto Plataforma para Monitoramento e 

Observação dos Impactos das Mudanças Climáticas no Semiárido Brasileiro” (Clim0116) referente 

à consolidação do Sistema Brasileiro de Monitoramento e Observação de Impactos das 

Mudanças Climáticas (Sismoi), coordenado pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CCST/INPE), Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com apoio do 

Diálogos Setoriais da União Europeia-Brasil. 

Para melhor compreensão das informações produzidas neste relatório, o mesmo foi organizado 

nos tópicos centrais, a saber: 

1) Contextualização  

Introduz a abrangência do assunto com os aspectos teóricos que fundamentam o Sismoi, 

passando pela apresentação do conjunto de 135 indicadores distribuídos nos setores estratégicos 

e prioritários de Água, Alimento e Energia. A contextualização menciona brevemente como o 

Sismoi chegou aos indicadores críticos que são objeto central deste relatório. 

2) Parte 1 - Análise da Percepção dos Especialistas em Relação aos Impactos das 

Mudanças Climáticas, Sismoi e seus indicadores. 

Neste tópico as percepções sobre o Sismoi e seus indicadores foram classificadas em dois tipos 

por terem foco, objetivo e metodologia diferenciada, ficando subdividido em: 

I) Percepções sobre o Impacto das Mudanças Climáticas a partir dos Indicadores 

Críticos do Sismoi  

II) Percepções gerais sobre o Sismoi e seus indicadores  

3) Parte 2 - Relatoria da Oficina para consolidação dos Indicadores do Sismoi-Semiárido, 

realizado em Campina Grande, PB, nos dias 12 e 13 de junho de 2019. 

Descrição dos objetivos, público, programação, metodologia, breves resultados e avaliação. 

4) Considerações Gerais do Relatório 

Resgate de pontos relevantes sobre a essência do relatório contida em suas partes 1 e 2, ou seja, 

nas análises das percepções sobre os indicadores e Sismoi e na relatoria da Oficina de Campina 

Grande/PB.  
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2. Contextualização 

Avaliação do Impacto das Mudanças Climáticas 

Impacto das Mudanças Climáticas (IMC) diz respeito aos efeitos sobre vidas, meios de subsistência, 

saúde, ecossistemas, economias, sociedades, culturas, serviços e infraestrutura devido a 

alterações climáticas ou eventos climáticos que se dão dentro de períodos específicos de tempo, 

vulnerabilidade e de exposição da sociedade ou sistema (IPCC, 2015). 

A avaliação e o monitoramento dos impactos às mudanças climáticas (IMC) na Região Semiárida 

- foco inicial do Sismoi – serão realizados por meio de indicadores de vulnerabilidade 

- sensibilidade (IPCC, 2001; GALLOPÍN, 2003) e capacidade de resposta (GALLOPÍN, 2003; 2006) 

-, exposição da população e/ou ambiente (GALLOPÍN, 2003; KASPERSON et al., 2005; ADGER, 

2006), e perturbações climáticas. Tais indicadores foram pré-selecionados mediante alguns 

critérios: 1- relevância no contexto de avaliação das mudanças climáticas e segurança hídrica, 

alimentar e energética; 2- representação e disponibilidade dos mesmos em escala territorial 

municipal. 

O Sistema Brasileiro de Monitoramento e Observação de Impactos das Mudanças Climáticas 

(Sismoi) considera a construção de indicadores de forma interinstitucional e participativa. Neste 

sentido, este documento apresenta algumas ações realizadas da última etapa participativa, 

envolvendo especialistas, para o Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product - MVP), o qual 

compreende a região do Semiárido brasileiro (Sismoi - Semiárido). 

A seleção e construção de indicadores do Sismoi-Semiárido têm considerado os impactos 

potenciais da mudança climática em setores estratégicos e prioritários (SEP) para o Governo: 

Água, Alimentos e Energia. A sua composição tem considerado as camadas da estrutura 

conceitual da formulação do impacto da mudança climática do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climática (IPCC, 2014): perturbação climática, vulnerabilidade e exposição. 

 

Setor Estratégico e Prioritário (SEP) - Água 

O SEP Água está calcado na definição de segurança hídrica. O Sismoi embasa este conceito em 

três referências: Associação Mundial da Água (GWP, 2000), Organização das Nações Unidas (ONU, 

2013) e Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) (ANA, 2019). 

Conforme a Associação Mundial da Água a segurança hídrica trata-se da “segurança que todos 

devam ter acesso à água suficiente a um custo acessível para ter uma vida limpa, saudável e 

produtiva, garantindo que o meio ambiente esteja protegido e valorizado” (GWP, 2000). Segundo 

a ONU (2013) a segurança hídrica prevê a “capacidade da população em acessar a água com 

quantidade e qualidade aceitáveis para a manutenção de sua subsistência, bem-estar e 

desenvolvimento socioeconômico, associado com a proteção dos recursos hídricos à poluição e 

aos desastres naturais, assim como com a preservação dos ecossistemas dentro de um ambiente 

de paz e estabilidade política”. O PNSH (ANA, 2019) tem seu conceito de segurança hídrica 

atrelado às menções anteriores e acrescenta dimensões para o seu planejamento: “(...) 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às 

necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas 

aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias, devendo 
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ser consideradas as suas quatro dimensões como balizadoras do planejamento da oferta e do 

uso da água em um país”. 

Considerando as três definições, os pontos chaves no desenvolvimento dos indicadores do Sismoi 

neste SEP são: acesso da população à água com quantidade e qualidade aceitáveis para o seu 

bem-estar e desenvolvimento de atividades produtivas, conservação do meio ambiente para a 

manutenção do ciclo hidrológico, evitando riscos de secas e cheias. A Tabela 1 apresenta os 

indicadores do SEP Água, produzidos pela equipe de desenvolvimento de indicadores do CCST, 

até a Oficina para Consolidação de Indicadores do Sismoi Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 | Setor Estratégico e Prioritário – Água 

Setor Estratégico e Prioritário ÁGUA 

Dimensão 
Indicador 

Temático 

Indicador 

Simples 
Descrição 

S
e

n
si

b
il
id

a
d

e
 

Oferta e 

Demanda de 

Recursos Hídricos 

Balanço hídrico 

deficitário 

Área do município com balanço hídrico deficitário 

obtida por meio da compilação das classes 

preocupante, crítico e/ou muito crítico do Índice de 

Retirada de Água, disponibilizado em Balanço 

Hídrico Quantitativo pela Agência Nacional de 

Águas (ANA), para 2015. 

Demanda 

hídrica para 

abastecimento 

humano 

Percentual da demanda de água para múltiplos 

usos necessária para suprir o abastecimento 

humano. O percentual da demanda hídrica para 

abastecimento humano foi obtido pela razão entre 

a soma das vazões estimadas da demanda de 

abastecimento rural e de uso urbano distribuída em 

área urbana e o total das demandas, 

disponibilizado em Demandas Hídricas Consultivas 

pela Agência Nacional de Águas (ANA), para 2014. 

Capacida

de de 

Resposta 

9 Sensibilidade 12 

Exposição 6 
Perturbação 

Climática 8 

 
Figura 1 | Pontos chaves do desenvolvimento dos indicadores Sismoi para 

SEP Água (BEZERRA; PENHA, 2019) 
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Produção de 

água per 

capita 

Volume anual per capita de água disponível para 

consumo obtido pela razão entre a média do 

volume de água produzido (disponibilizado em 

Água e Esgotos pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) para 2010 a 

2015) e a média da população estimada 

(disponibilizada em Estimativas de População pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)) 

para o mesmo período. 

Eficiência no Uso 

da Água 

Perdas de água 

no sistema de 

distribuição de 

abastecimento 

Eficiência do sistema de distribuição de água para 

abastecimento estimada a partir do percentual de 

perdas no sistema de abastecimento de água, 

obtido através da média do Índice de Perdas na 

Distribuição, disponibilizado em Água e Esgotos pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) para 2010 a 2015. 

Consumo 

médio per 

capita de água 

Consumo médio diário de água per capita no 

município obtido através da média do Consumo 

Médio Per Capita de Água, disponibilizado em 

Água e Esgotos pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) para 2010 a 

2015. 

Saneamento 

Básico e Acesso 

aos Recursos 

Hídricos 

População 

atendida pela 

rede de 

abastecimento 

de água 

Nível de atendimento da população com sistema 

de abastecimento de água. O percentual da 

população atendida pela rede de abastecimento 

de água foi obtido pela razão entre a população 

atendida pela rede de abastecimento de água 

(disponibilizada em Água e Esgotos pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

para 2010 a 2015) e a população estimada, 

disponibilizada em Estimativas de População pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para o mesmo ano. 

População 

atendida pela 

rede de 

esgotamento 

sanitário 

Nível de atendimento da população com sistema 

de esgotamento sanitário. O percentual da 

população atendida pela rede de esgotamento 

sanitário foi obtido pela razão entre a população 

atendida pela rede de esgotamento sanitário 

(disponibilizada em Água e Esgotos pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

para 2010 a 2015) e a população estimada, 

disponibilizada em Estimativas de População pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para o mesmo ano. 

Percentual de 

domicílios com 

abastecimento 

de água por 

cisternas, poços 

ou nascentes 

Respaldo de água para consumo da população 

rural no município obtido por meio da razão entre a 

soma do número de domicílios particulares 

permanentes rurais com disponibilidade de 

cisternas e/ou poço (ou nascente) na propriedade 

e o total de domicílios particulares permanentes 

rurais do município, disponibilizados em Censo 

Demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2010. 



 

SISTEMA BRASILEIRO DE MONITORAMENTO E OBSERVAÇÃO DE IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (SISMOI) 

| 07.2019 

10 

Cobrança pela 

água 

Incremento do custo da tarifa cobrada pela água 

na renda domiciliar obtido pela taxa de 

crescimento da razão entre o valor cobrado pelo 

uso dos recursos hídricos e a renda domiciliar do 

município. A taxa de crescimento do valor cobrado 

pelo uso dos recursos hídricos foi obtida utilizando-se 

os dados Tarifa Média de Água, disponibilizados em 

Água e Esgotos pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) para 2010 a 

2015. A renda domiciliar foi obtida através do 

Rendimento Médio Mensal Domiciliar, em Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para o mesmo período. 

S
e

n
si

b
il
id

a
d

e
 

Riscos à Saúde 

Humana e 

Ambiental 

Ocorrência de 

doenças 

relacionadas 

ao saneamento 

ambiental 

inadequado 

O percentual de ocorrência de doenças foi obtido 

pela razão entre a soma dos casos confirmados 

notificados no sistema de informação de agravos 

de notificação, referente às doenças: Difteria, 

Cólera, Febre Tifoide, Hepatite A, Dengue, Febre 

Amarela, Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose 

Visceral, Malária, Doença de Chagas, 

Esquistossomose, Leptospirose, Peste e Hantavirose, 

disponibilizados em Portal da Saúde pelo 

departamento de informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS) entre 2010 e 2015, e a 

média da população residente ou estimada 

(disponibilizada em Censo Demográfico e 

Estimativas de População pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o mesmo 

período). 

Percentual de 

domicílios 

inadequados 

para habitação 

Nível de qualidade estrutural dos domicílios. O 

percentual de domicílios inadequados para 

habitação foi obtido pela razão entre a soma do 

número de domicílios particulares permanentes 

com revestimento externo inadequado (domicílios 

com madeira aparelhada, com taipa revestida e 

com revestimento não durável) e do número de 

domicílios particulares permanentes com 

esgotamento inadequado (domicílios que tinham 

banheiro com outro tipo de escoadouro, que 

tinham sanitário com outro tipo de escoadouro e 

que não tinham banheiro ou sanitário) e o total de 

domicílios particulares permanentes, 

disponibilizados em Censo Demográfico pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2010. 

Qualidade da 

água para 

múltiplos usos 

Matéria orgânica lançada nos recursos hídricos 

utilizada para avaliação da qualidade da água 

para múltiplos usos nos municípios. A contaminação 

dos recursos hídricos por matéria orgânica tem sua 

principal origem nos esgotos domésticos e nas 

águas residuárias de indústrias que processam 

matéria orgânica, como indústrias de alimentos, 

laticínios, matadouros, frigoríficos, cervejarias, etc. A 

concentração de matéria orgânica é mais 

convenientemente expressada por meio da DBO 

(demanda bioquímica de oxigênio). Altas 

concentrações dessa componente química 
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inviabiliza a utilização da água para diversos usos, 

principalmente para o consumo humano e animal. 

A concentração de matéria orgânica foi obtida 

pela razão entre a carga total lançada, em kg 

DBO/dia (do Atlas Esgotos, disponibilizado pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) para 2013) e a população 

estimada (disponibilizada em Estimativas de 

População pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o mesmo ano). 

C
a

p
a

c
id

a
d

e
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e
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e
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o
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Planos e Ações 

Emergenciais ou 

Estruturais 

Políticas 

públicas para 

alternativas ao 

abastecimento 

de água por 

rede geral de 

distribuição 

Articulação pública e segurança hídrica mínima da 

população. A composição do indicador levou em 

consideração a soma da ponderação atribuída a 

dois aspectos: articulação pública e principal 

solução alternativa de abastecimento de água. 

Aos municípios que tiveram algum apoio público 

para implementação de alguma solução 

alternativa, atribuiu-se valor 1,0 (um), caso 

contrário, 0,0 (zero). Quanto ao tipo de solução 

alternativa ao abastecimento de água: Chafariz, 

bica ou mina: 0,6; Caminhão Pipa: 0,8; Demais 

soluções alternativas: 0,0. A informação foi obtida 

em Distribuição de Água, Principal Solução 

Alternativa, disponibilizada em Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) para 2008. 

Existência de 

planos de 

contingência a 

desastres 

ambientais 

Situação do município quanto à existência ou não 

de planos de contingência para desastres 

ambientais visando ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação. 

Indicador proveniente da atribuição de 

ponderação para a existência (1,0) ou não (0,0) de 

planos de contingência para desastres ambientais. 

A informação foi obtida em Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (MUNIC), 

disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para 2010. 

  

Adesão ao 

Programa 

Cidade 

Resilientes 

Cidades Resilientes são cidades ou áreas urbanas 

que seguem parâmetros internacionalmente 

estabelecidos, relacionados principalmente às 

mudanças climáticas e ao risco; governos e 

população integrados aos problemas da cidade. A 

participação do município no Programa mostra o 

seu compromisso em edificar a sua resiliência por 

meio da definição de ações e prioridades, na área 

de gestão do risco de desastres em sua localidade. 

A ponderação foi atribuída segundo a adesão (1,0) 

ou não (0,0) ao programa. A informação foi obtida 

através da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SEDEC) para o período de 2014 a 2016. 

Planos e Ações 

Emergenciais ou 

Estruturais 

Monitoramento 

e prioridade 

federal contra 

desastres 

naturais 

Municípios monitorados pelo Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(Cemaden) e/ou Casa Civil com intuito de 

acompanhar as ameaças naturais em áreas de 

risco em municípios brasileiros suscetíveis à 

ocorrência de desastres naturais, objetivando 

reduzir o número de vítimas fatais. O indicador foi 
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composto pela lista de municípios monitorados em 

2018, informação disponibilizada pelo Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (Cemaden). 
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Gestão dos 

Recursos Hídricos 

Nível de 

implementação 

de planos de 

gerenciamento 

de recursos 

hídricos 

Indicador composto pela ponderação atribuída 

para cada variável componente: legislação, 

gestão de bacias hidrográficas, existência (0,52); 

Plano Municipal de Saneamento Básico, 

elaboração, Comitê de Bacia Hidrográfica (0,16); 

Estrutura, Comitê de Bacia Hidrográfica (0,16); 

Articulação Intermunicipal, forma, Comitê de Bacia 

Hidrográfica (0,16). As informações-base foram 

obtidas em Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o período de 

2008 a 2017, conforme disponibilidade de dados. 

Existência de 

plano 

municipal de 

saneamento 

básico 

O indicador reflete o nível de implementação e 

articulação de planos municipais de saneamento 

básico nas suas diferentes ações e/ou àqueles 

municípios que possuíam algum tipo de articulação 

de consórcio público. As informações-base foram 

obtidas em Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2015 e 2017, 

conforme disponibilidade de dados. 

Nível de 

implementação 

e articulação 

da Agenda 21 

Local nos 

municípios 

A Agenda 21 é um instrumento global de 

planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que 

concilia métodos de proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica. Em sua versão 

nacional e local, esse planejamento é participativo. 

A Agenda 21 Local tem por objetivo a construção 

de um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, 

que estrutura as prioridades locais por meio de 

projetos e ações de curto, médio e longo prazos. O 

indicador reflete o nível de implementação e 

articulação da Agenda 21 Local e foi obtido 

através de informações sobre: Agenda 21 Local – 

elaboração, Agenda 21 Local – estágio atual, 

Agenda 21 Local – fórum, reunião últimos 12 meses. 

As informações foram obtidas em Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (MUNIC), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2008. 

Capacidade 

Socioeconômica 

Familiar 

Desigualdade 

de renda 

Reflete as disparidades de renda encontradas 

dentro e entre os domicílios, mostrando, 

principalmente, a dependência financeira entre os 

moradores. Utilizou-se para tal o Índice de Theil 

obtido no Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, disponibilizado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para 2010. 

Renda per 

capita 

Razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. 

Valores em reais de 01/agosto de 2010. O indicador 

foi obtido em Renda per capita, no Atlas do 
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Desenvolvimento Humano no Brasil, disponibilizado 

pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) para 2010. 
E
x
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o
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Exposição 

biofísica 

Cobertura de 

vegetação em 

Área de 

Preservação 

Permanente 

(APP) de curso 

d'água 

Proporção de cobertura de vegetação natural 

sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs) de 

curso d’água existentes no município. As APPs de 

curso d’água calculadas referem-se a uma 

aproximação das APPs que ocorreriam na 

realidade (conforme Lei nº 12.651/2012). Estas foram 

calculadas como áreas de contorno para 

hidrografia linear (30 metros) e poligonal (100 

metros) das bases cartográficas 1:250.000 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Essa informação foi complementada pelas áreas de 

cobertura natural, obtidas através da classe de uso 

e cobertura do solo classificada como cobertura 

natural, disponibilizada pelo Sistema de Alerta 

Precoce (SAP) para 2015. 

Proporção de 

áreas 

consideradas 

antropizadas ou 

impermeáveis 

Classes de uso e cobertura da terra utilizadas para 

representar o nível de antropização e 

impermeabilidade do município. As classes de uso e 

cobertura da terra consideradas foram: área 

urbana, afloramento rochoso, agricultura, 

agropecuária e solo exposto, oriundas do 

mapeamento do Sistema de Alerta Precoce Contra 

Seca e Desertificação (SAP) para 2015. 

Percentual de 

cobertura 

natural em 

áreas de alto 

declive no 

município 

Percentual de cobertura de vegetação natural 

sobre relevos de 20% ou mais de declividade 

(relevo fortemente ondulado a fortemente 

montanhoso). Foram considerados nessa análise 

apenas os municípios com pelo menos 25% de sua 

área com presença de relevos de 20% ou mais de 

declividade. O indicador foi composto pelas áreas 

de cobertura natural, obtidas através da classe de 

uso e cobertura do solo classificada como 

cobertura natural, disponibilizada pelo Sistema de 

Alerta Precoce (SAP) para 2015 e pelas áreas 

declivosas obtidas a partir dos dados de relevo 

disponibilizada pela Missão Topográfica Radar 

Shuttle (SRTM, sigla em inglês). 

Conteúdo de 

água no solo 

Conteúdo médio anual de água no solo em 

milímetros, resultante da diferença entre a 

precipitação e as componentes de 

evapotranspiração e escoamento superficial. O 

dado é oriundo de modelo espacialmente explícito 

gerado a partir de dados climáticos do WorldClim e 

CGIAR-CSI PET. Os dados de conteúdo de água no 

solo são disponibilizados como a média mensal 

entre 1950 e 2000. O resultado deste indicador 

considerou a média entre os 12 meses. 

Ocupação no 

espaço 

População 

residente 

A população residente municipal foi obtida em 

Censo Demográfico disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2010. 
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Isolamento da 

população 

considerando a 

distância a 

corpos hídricos 

e estradas 

Cálculo da distância euclidiana média entre as 

unidades visitadas do Censo 2010 em relação a 

estradas de terra e asfaltadas e corpos hídricos 

superficiais perenes da base cartográfica 1:250.000 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 
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Seca 

Dias 

consecutivos 

secos 

Número máximo de dias consecutivos secos, ou 

seja, com precipitação total diária inferior a 1,0 

milímetro. Esse índice reflete a duração de períodos 

de estiagem. Os dados foram obtidos em: Coupled 

Model Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 

Coeficiente de 

variação da 

precipitação 

Relação de média e desvio padrão da 

precipitação média anual. Os dados foram obtidos 

em: Coupled Model Intercomparison Project 

(CMIP5) e Canadian Centre for Climate Modelling 

and Analysis. 

Precipitação 

total 

Precipitação total anual, quando a precipitação 

está acima de 1,0 milímetro no ano. Fornece a 

precipitação acumulada durante o ano. Os dados 

foram obtidos em: Coupled Model Intercomparison 

Project (CMIP5) e Canadian Centre for Climate 

Modelling and Analysis. 

Índice de 

Precipitação 

Padronizado 

Frequência, duração e intensidade dos eventos 

extremos meteorológicos, ou déficit de 

precipitação. É expresso por uma relação de 

precipitação total anual menos a precipitação 

média anual, divididos pelo desvio padrão da 

precipitação total anual. Valor adimensional. Os 

dados foram obtidos em: Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian Centre 

for Climate Modelling and Analysis. 
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Chuvas Intensas 

Máxima 

precipitação 

em 1 (um) dia 

Máxima precipitação anual em 1 dia medida em 

milímetros. Precipitação diária mais intensa ocorrida 

no ano. O índice reflete a intensidade de chuva 

que pode causar inundações bruscas. Os dados 

foram obtidos em: Coupled Model Intercomparison 

Project (CMIP5) e Canadian Centre for Climate 

Modelling and Analysis. 

Máxima 

precipitação 

em cinco dias 

consecutivos 

Máxima precipitação anual em 5 dias consecutivos 

(milímetros). Precipitação acumulada em 5 dias, 

máxima ocorrida em um ano. É um indicador para 

possibilidade de deslizamento. Os dados foram 

obtidos em: Coupled Model Intercomparison 

Project (CMIP5) e Canadian Centre for Climate 

Modelling and Analysis. 

Precipitação 

total 

Precipitação anual total, considerando os dias em 

que 95% da quantidade de chuva é maior ou igual 

a 1,0 milímetro. Indica precipitação de intensidade 

extrema. Os dados foram obtidos em: Coupled 

Model Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 
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Dias 

consecutivos 

com chuva 

Número máximo de dias consecutivos com chuva 

no ano. Este índice reflete a duração de períodos 

chuvosos. Os dados foram obtidos em: Coupled 

Model Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 

 

Setor Estratégico e Prioritário (SEP) – Energia 

O SEP “Energia” está idealizado na perspectiva da segurança energética, cuja definição 

perpassa por diferentes níveis de escala econômica, geopolítica e atores. Sua definição é 

construtivista e, portanto, se adequa segundo as necessidades presentes em um determinado 

contexto social (PAIVA et al. 2017). 

No contexto microeconômico, ou regional, a segurança energética é a capacidade das famílias 

e empresas em acomodar interrupções de fornecimento de energia. Também pode ser 

entendida como a disponibilidade de energia adequada, confiável e acessível (OECD/IEA, 2007; 

STALEY et al., 2009). No contexto macroeconômico, ou nacional, o conceito enfatiza a 

importância do preço, do acesso, da sua continuidade e da manutenção de suprimentos de 

energia que são geopoliticamente confiáveis, sustentáveis e seguros (BURKE; PARTHEMORE, 2008). 

Em estudos nacionais, Paiva et al. (2017) conceitua que a segurança energética trata da garantia 

de recursos energéticos essenciais à manutenção e ao desenvolvimento sustentado de uma 

região. 

Este Setor contribui para os princípios e objetivos da Política Energética Nacional - Lei nº 9.478/1997 

(BRASIL, 1997), principalmente: promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e 

valorizar os recursos energéticos; proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade 

e oferta dos produtos; proteger o meio ambiente e promover a conservação de 

energia;  identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas 

diversas regiões do País; utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. 

Deve-se ressaltar que, o País assumiu uma série de compromissos internacionais (BRASIL, 2016) com 

o “objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar 

a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças” (MMA, 2018). 

Tais compromissos estão relacionados a redução das emissões de gases de efeito estufa em 37% 

até 2025 em relação aos níveis aferidos em 2005, porém redução de 43% até 2030. Para tal, 

comprometeu-se a aumentar a participação de biocombustíveis na sua matriz energética 

(aproximadamente 18% até 2030); restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas; e ter 

45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. A Tabela 2 apresenta 

os indicadores do SEP Energia, produzidos pela equipe de desenvolvimento de indicadores do 

CCST, até a Oficina para Consolidação de Indicadores do Sismoi Semiárido. 
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Figura 2 | Pontos chaves do desenvolvimento dos indicadores Sismoi para SEP 

Energia (BEZERRA; PENHA, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 | Setor Estratégico e Prioritário Energia 

Setor Estratégico e Prioritário: ENERGIA 

Dimensão 
Indicador 

Temático 

Indicador 

Simples 
Descrição 

S
e

n
si

b
il
id

a
d

e
 

Acesso e 

Consumo 

Percentual de 

domicílios sem 

energia elétrica 

Nível de acesso a energia elétrica domiciliar. Seu 

resultado se dá pela razão entre os domicílios sem 

energia elétrica e o total de domicílios. Este dado 

está em nível municipal e disponível pela Pesquisa 

Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2013. 

Percentual de 

estabelecimentos 

agropecuários 

que não utilizam 

energia elétrica  

Nível de acesso a energia elétrica por 

estabelecimento agropecuário. Seu resultado se 

dá pela razão entre os estabelecimentos 

agropecuários sem energia elétrica pelo total de 

estabelecimentos agropecuários. Este dado está 

em nível municipal e disponível pelo Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para 2017. 

Taxa de extração 

de carvão 

vegetal e lenha 

per capita  

Indica a taxa de extração de carvão vegetal e 

lenha (em toneladas) por habitante, entre 2010 e 

2017. Dado em nível municipal da pesquisa de 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Continuidade do 

fornecimento de 

energia elétrica  

Refere-se à duração de interrupção individual por 

unidade consumidora (DIC) considerando o 

intervalo de tempo que, no período de apuração, 

em cada unidade consumidora ou ponto de 

conexão ocorreu descontinuidade da 

distribuição de energia elétrica. A apuração 

remete-se às interrupções maiores que 3 minutos, 

sendo admitidos alguns expurgos na sua 

apuração. Dado em nível municipal, período de 
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2014 a 2016, e fornecido pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL). 

Consumo 

residencial de 

eletricidade   

Trata-se da razão entre o quantitativo de 

consumo residencial total em GWh pelo total de 

domicílios. Este dado de consumo residencial é 

disponibilizado em nível estadual no relatório 

Balanço Energético Nacional de 2018 (ano base 

2017) de autoria da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e Ministério de Minas e Energia 

(MME). O total de domicílios provém do Censo 

Demográfico do ano de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

Produção de 

energia elétrica 

por diferentes 

fontes 

Geração de 

eletricidade total 

per capita  

Trata-se da razão entre o total de geração de 

eletricidade e o total de moradores. O dado de 

geração de eletricidade é disponibilizado em 

nível estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). A quantidade de 

moradores provém da Estimativa da População 

disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. 

Geração de 

eletricidade por 

fonte renovável 

per capita  

Razão entre total de geração de eletricidade por 

fontes renováveis e o total de moradores, em nível 

estadual. As fontes renováveis consideradas 

foram: hidráulica, eólica, solar, bagaço de cana, 

lenha e lixívia. O dado de geração de 

eletricidade é disponibilizado em nível estadual 

no relatório Balanço Energético Nacional de 2018 

(ano base 2017) de autoria da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e Ministério de Minas e 

Energia (MME). A quantidade de moradores 

provém da Estimativa da População 

disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. 

Geração de 

eletricidade por 

fonte renovável e 

limpa per capita  

Razão entre total de geração de eletricidade por 

fontes renováveis e limpas e o total de moradores, 

em nível estadual. As fontes renováveis e limpas 

consideradas foram: eólica e solar. O dado de 

geração de eletricidade é disponibilizado em 

nível estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). O número de 

moradores provém da Estimativa da População 

disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. 

 

Diversificação da 

geração de 

eletricidade  

Trata-se do indicativo de diversidade na geração 

de eletricidade, calculado pelo índice de 

diversidade de Simpson. O dado é disponibilizado 

em nível estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). 

Produção de 

petróleo, gás 

natural e 

biocombustíveis 

Produção de 

petróleo per 

capita  

Trata-se da razão entre o total da produção de 

petróleo (103m3 a) de 2015 a 2017 pelo número 

de moradores médio entre estes anos. O dado de 

produção de petróleo é disponibilizado em nível 

estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). O número de 

moradores provém da Estimativa da População 
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disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. 

S
e
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b
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d

e
 

Produção de gás 

natural per 

capita  

Razão entre o total da produção de gás natural 

(106m3a) de 2015 a 2017 pelo número de 

moradores médio entre estes anos. O dado de 

produção de gás natural é disponibilizado em 

nível estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). O número de 

moradores provém da Estimativa da População 

disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. 

Produção de 

Etanol per capita  

Razão entre o total da produção de etanol (103 

m3) de 2015 a 2017 pelo número de moradores 

médio entre estes anos. O dado de produção de 

alcohol é disponibilizado em nível estadual no 

relatório Balanço Energético Nacional de 2018 

(ano base 2017) de autoria da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e Ministério de Minas e 

Energia (MME). O número de moradores provém 

da Estimativa da População disponibilizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2018. 

Intensidade 

exploratória de 

recursos de 

petróleo e gás 

natural  

Expressa a atratividade operacional e geológica 

que se costuma atribuir a áreas próximas a blocos 

exploratórios sob contrato com a União. Dado 

espacialmente interpolado em nível municipal 

obtido em Zoneamento Nacional de Recursos de 

Óleo e Gás disponibilizado pela Empresa Brasileira 

de Energia (EPE) para 2017. 

C
a

p
a

c
id

a
d

e
 d

e
 R

e
sp

o
st

a
 

Reserva de 

produção 

energética 

Potencial 

hidráulico  

Potencial hidráulico total (MW) considerando as 

unidades hidrelétricas construídas e em 

construção. Dado disponibilizado em nível 

estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). 

Reserva provada 

de petróleo e 

gás natural  

Reserva provada total de petróleo e gás natural 

(106m3). Dado disponibilizado em nível estadual 

no relatório Balanço Energético Nacional de 2018 

(ano base 2017) de autoria da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e Ministério de Minas e 

Energia (MME). 

Potencialidade 

de 

prospectividade 

de recursos de 

petróleo e gás 

natural  

Expressa a potencialidade das bacias efetivas 

para a descoberta de novas acumulações de 

hidrocarbonetos, através da combinação entre a 

chance de sucesso exploratório (avaliação de 

probabilidade condicional de sucesso (PCS) de 

poços pioneiros) e a potencialidade volumétrica 

de uma área. Dado gerado pela Empresa 

Brasileira de Energia (EPE) por meio do 

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 

(2017), espacialmente interpolado em nível 

municipal. 

Continuidade de 

acesso 

Capacidade 

instalada de mini 

e micro geração 

distribuída de 

energia  

Capacidade instalada de mini e micro geração 

distribuída de energia (MW). Dado disponibilizado 

em nível estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). 
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Capacidade 

instalada em 

refino de 

petróleo  

Capacidade instalada em refino de petróleo 

(m³/dia). Dado disponibilizado em nível estadual 

no relatório Balanço Energético Nacional de 2018 

(ano base 2017) de autoria da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e Ministério de Minas e 

Energia (MME). 

Capacidade 

instalada de 

plantas de gás 

natural  

Capacidade instalada de plantas de gás natural 

(10³m³/dia). Dado disponibilizado em nível 

estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). 
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Continuidade de 

acesso 

Capacidade 

instalada em 

autoprodutores 

de energia  

Capacidade instalada total em autoprodutores 

de energia (MW), considerando os seguintes 

setores: energético, comercial, público, 

residencial, agropecuário, transporte, cimento, 

ferro-gusa-aço, ferro-ligas, mineração, não-

ferrosos, alumínio, química, alimentos e bebidas, 

açúcar e álcool, têxtil, papel e celulose, cerâmica 

e outros. Dado disponibilizado em nível estadual 

no relatório Balanço Energético Nacional de 2018 

(ano base 2017) de autoria da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e Ministério de Minas e 

Energia (MME). 

Capacidade de 

produção de 

biocombustíveis 

(etanol e 

biodiesel)  

Retrata a capacidade de produção de etanol 

(anidro e hidratado) (m³/dia) e biodiesel (m³/dia) 

a partir do cadastro de usinas na Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Dados do ano de 

2013 interpolados espacialmente para nível 

municipal. 

Capacidade de 

tancagem de 

combustíveis 

líquidos pela 

frota de veículos  

Razão entre a capacidade de tancagem de 

combustíveis líquidos (m³) pela frota de veículos, 

ambos representados por mesorregião. Dados 

disponíveis pela Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) e pelo Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) em nível municipal. 

Capacidade 

instalada de mini 

e micro geração 

distribuída de 

energia  

Capacidade instalada de mini e micro geração 

distribuída de energia (MW). Dado disponibilizado 

em nível estadual no relatório Balanço Energético 

Nacional de 2018 (ano base 2017) de autoria da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Ministério 

de Minas e Energia (MME). 

Capacidade 

microeconômica 

Preço médio de 

etanol ao 

consumidor 

considerando a 

renda per capita  

Denota o nível de acesso do consumidor ao 

etanol em caso de aumento do preço final 

decorrente de crises relacionadas à mudança 

climática. Refere-se à razão do preço médio do 

etanol ao consumidor (R$/L) e a renda per capita 

média. Os dados referentes ao preço do etanol 

estão em nível estadual, obtido pelo Sistema de 

Levantamento de Preços (SLP) disponibilizado 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (Brasil). Os dados da renda per 

capita foram obtidas na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) disponibilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para 2015. 

Preço médio de 

gasolina ao 

consumidor 

considerando a 

renda per capita  

Nível de acesso do consumidor à gasolina em 

caso de aumento do preço final decorrente de 

crises relacionadas à mudança climática. Refere-

se à razão do preço médio da gasolina ao 

consumidor (R$/L) e a renda per capita média. Os 

dados referentes ao preço da gasolina estão em 
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nível estadual, obtido pelo Sistema de 

Levantamento de Preços (SLP) disponibilizado 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (Brasil). Os dados da renda per 

capita foram obtidas na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) disponibilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para 2015. 

Preço médio do 

diesel ao 

consumidor 

considerando a 

renda per capita  

Nível de acesso do consumidor ao diesel em caso 

de aumento do preço final decorrente de crises 

relacionadas à mudança climática. Refere-se à 

razão do preço médio do diesel ao consumidor 

(R$/L) e a renda per capita média. Os dados 

referentes ao preço do diesel estão em nível 

estadual, obtido pelo Sistema de Levantamento 

de Preços (SLP) disponibilizado pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (Brasil). Os dados da renda per 

capita foram obtidas na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) disponibilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para 2015. 

Relação de 

preço ao 

consumidor entre 

o etanol e a 

gasolina  

Relação de preço-desempenho do etanol em 

relação à gasolina, identificando os estados mais 

vantajosos para o consumo do etanol. Dado 

calculado a partir do rendimento do etanol maior 

em 70% em relação à gasolina, e o preço mais 

recente do etanol e da gasolina em nível 

estadual, obtido no Sistema de Levantamento de 

Preços (SLP) disponibilizado pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (Brasil) para 2015. 

 

Capacidade 

microeconômica 

Taxa de aumento 

da tarifa de 

energia elétrica 

residencial 

considerando a 

renda domiciliar  

Retrata a capacidade domiciliar em continuar 

tendo acesso à energia elétrica devido aos 

aumentos de tarifa em decorrência de eventuais 

impactos climáticos. Indicador calculado pela 

taxa de crescimento da razão entre o valor 

cobrado pela energia elétrica (kwh) e a renda 

domiciliar do município entre 2014 a 2016. Dados 

disponíveis em nível municipal pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Renda per capita  

Razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. 

Valores em reais de 01/agosto de 2010. O 

indicador foi obtido em Renda per capita, no 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) para 2010. 

Capacidade 

macroeconômica 

Produto Interno 

Bruto (PIB) 

municipal  

Produto interno bruto a preços correntes, 

impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a 

preços correntes e valor adicionado bruto a 

preços correntes total e por atividade 

econômica, e respectivas participações. Dado 

em nível municipal obtido em Produto Interno 

Bruto dos Municípios disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2015. 

Produto Interno 

Bruto (PIB) 

estadual  

Produto Interno Bruto a preços correntes. Dado 

em nível estadual obtido em Sistema de Contas 

Regionais (SCR) disponibilizado pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2015. 

Gestão contra 

desastres 

Adesão ao 

Programa 

Cidades 

Resilientes  

Cidades Resilientes são cidades ou áreas urbanas 

que seguem parâmetros internacionalmente 

estabelecidos, relacionados principalmente às 

mudanças climáticas e ao risco; governos e 

população integrados aos problemas da cidade. 

A participação do município no Programa mostra 

o seu compromisso em edificar a sua resiliência 

por meio da definição de ações e prioridades, na 

área de gestão do risco de desastres em sua 

localidade. A ponderação foi atribuída segundo 

a adesão (1,0) ou não (0,0) ao programa. A 

informação foi obtida através da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) para 

o período de 2014 a 2016. 

Monitoramento e 

prioridade 

federal contra 

desastres naturais  

Municípios monitorados pelo Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(Cemaden) e/ou Casa Civil com intuito de 

acompanhar as ameaças naturais em áreas de 

risco em municípios brasileiros suscetíveis à 

ocorrência de desastres naturais, objetivando 

reduzir o número de vítimas fatais. O indicador foi 

composto pela lista de municípios monitorados 

em 2018, informação disponibilizada pelo Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (Cemaden). 
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Eventos naturais 

Ocorrência de 

focos de 

descargas 

elétricas  

Refere-se à densidade média de descargas 

elétricas (nuvem-solo) entre os anos de 2014 a 

2016. 

Ocorrência de 

focos de 

queimadas  

Refere-se à quantidade total de focos de 

queimadas entre 2014 e 2016. 

Ocupação do 

espaço 

População 

residente  

A população residente municipal foi obtida em 

Censo Demográfico disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2010. 

Isolamento em 

relação à 

densidade de 

transmissão do 

Sistema 

Interligado 

Nacional de 

energia elétrica  

Indicador calculado para cada município, a 

partir da multiplicação entre a distância 

euclidiana média entre conexões do Sistema 

Interligado Nacional de energia elétrica (SIN) e a 

distância euclidiana média entre as unidades 

visitadas do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 

Foram consideras, de forma ponderada, as 

capacidades nominais de linha de transmissão 

entre 24,5 a 765 kV. Os maiores valores da 

multiplicação citada denotam maior isolamento 

de domicílios e estabelecimentos em relação ao 

SIN e, portanto, maior vulnerabilidade à eventuais 

perdas ou interrupções de energia elétrica. 

Isolamento da 

população 

considerando a 

distância a 

corpos hídricos e 

estradas  

Cálculo da distância euclidiana média entre as 

unidades visitadas do Censo 2010 em relação a 

estradas de terra e asfaltadas e corpos hídricos 

superficiais perenes da base cartográfica 

1:250.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
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Seca 

Dias consecutivos 

secos 

Número máximo de dias consecutivos secos, ou 

seja, com precipitação total diária inferior a 1,0 

milímetro. Esse índice reflete a duração de 

períodos de estiagem. Os dados foram obtidos 

em: Coupled Model Intercomparison Project 

(CMIP5) e Canadian Centre for Climate Modelling 

and Analysis. 

Coeficiente de 

variação da 

precipitação 

Relação de média e desvio padrão da 

precipitação média anual. Os dados foram 

obtidos em: Coupled Model Intercomparison 

Project (CMIP5) e Canadian Centre for Climate 

Modelling and Analysis. 

Precipitação 

total 

Precipitação total anual, quando a precipitação 

está acima de 1,0 milímetro no ano. Fornece a 

precipitação acumulada durante o ano. Os 

dados foram obtidos em: Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 

Índice de 

Precipitação 

Padronizado 

Frequência, duração e intensidade dos eventos 

extremos meteorológicos, ou déficit de 

precipitação. É expresso por uma relação de 

precipitação total anual menos a precipitação 

média anual, divididos pelo desvio padrão da 

precipitação total anual. Valor adimensional. Os 

dados foram obtidos em: Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 

Chuvas Intensas 

Máxima 

precipitação em 

1 (um) dia 

Máxima precipitação anual em 1 dia medida em 

milímetros. Precipitação diária mais intensa 

ocorrida no ano. O índice reflete a intensidade de 

chuva que pode causar inundações bruscas. Os 

dados foram obtidos em: Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 

Máxima 

precipitação em 

cinco dias 

consecutivos 

Máxima precipitação anual em 5 dias 

consecutivos (milímetros). Precipitação 

acumulada em 5 dias, máxima ocorrida em um 

ano. É um indicador para possibilidade de 

deslizamento. Os dados foram obtidos em: 

Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) 

e Canadian Centre for Climate Modelling and 

Analysis. 

Precipitação 

total 

Precipitação anual total, considerando os dias 

em que 95% da quantidade de chuva é maior ou 

igual a 1,0 milímetro. Indica precipitação de 

intensidade extrema. Os dados foram obtidos em: 

Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) 

e Canadian Centre for Climate Modelling and 

Analysis. 

Dias consecutivos 

com chuva 

Número máximo de dias consecutivos com chuva 

no ano. Este índice reflete a duração de períodos 

chuvosos. Os dados foram obtidos em: Coupled 

Model Intercomparison Project (CMIP5) e 

Canadian Centre for Climate Modelling and 

Analysis. 
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Setor Estratégico e Prioritário (SEP) - Alimentos 

O SEP Alimentos concerne dois setores que estão intrinsecamente correlacionados, a 

agropecuária e a segurança alimentar. Os métodos de cultivo afetam a qualidade do solo e da 

água, por conseguinte o equilíbrio da planta e essa, por sua vez, interfere na qualidade de vida 

do ser humano e do animal que dela se alimentam. Entendendo esta relação, entramos numa 

questão mais complexa e abrangente: a segurança alimentar. A Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis (BRASIL, 2006).  

Assim, o SEP Alimentos representa todo e qualquer potencial risco de natureza multidimensional 

que possa ameaçar o Direito Humano à Alimentação (DHA), enquadrando-se em diretrizes do 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) - Decreto nº 7.272/2010 (BRASIL, 

2010) e FAO (2006).  As diretrizes do PNSAN que são consideradas quanto à segurança alimentar 

no Sismoi são: promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base 

agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos; 

fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, de 

modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional; promoção do acesso 

universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em 

situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar e da 

pesca e aquicultura; e monitoramento da realização do direito humano à alimentação 

adequada.  A Tabela 3 apresenta os indicadores do SEP Alimentos, elaborados pela equipe 

de desenvolvimento de indicadores do CCST, até a Oficina para Consolidação de Indicadores 

do Sismoi Semiárido. 
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Figura 3 | Pontos chaves do desenvolvimento dos indicadores Sismoi para SEP 

Alimentos (BEZERRA; PENHA, 2019) 
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Tabela 3 | Setor Estratégico e Prioritário Alimentos 

Setor Estratégico e Prioritário: ALIMENTOS 

Dimensão 
Indicador 

Temático 

Indicador 

Simples 
Descrição 

S
e

n
si

b
il
id

a
d

e
 

Produção e 

Rentabilidade 

Agropecuária 

Produtividade 

média da 

produção de 

alimentos básicos 

Eficiência na produção dos alimentos básicos 

como feijão, mandioca, arroz, milho, trigo. Este 

indicador é o resultado da razão entre a 

quantidade média produzida de feijão, mandioca, 

arroz, milho e trigo (em quilogramas) pelo total de 

área plantada (em hectare). Dados em nível 

municipal obtidos pela Produção Agrícola 

Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2014 a 2017. 

Distribuição 

fundiária dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

com produção 

de alimentos 

básicos 

Proporção de estabelecimentos agropecuários 

que produzem alimentos básicos como feijão, 

mandioca, arroz, milho e trigo. Este indicador é o 

resultado da razão entre o número de 

estabelecimentos agropecuários que produzem 

feijão, mandioca, arroz e milho pelo número total 

de estabelecimentos agropecuários. Dados em 

nível municipal obtidos pelo Censo Agropecuário 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para 2017. 

Rentabilidade da 

produção de 

alimentos básicos 

considerando 

distribuição 

fundiária 

Percentual do valor da produção de alimentos 

básicos (milho, arroz, feijão e mandioca), multiplicado 

pela razão entre o número de estabelecimentos 

agropecuários que produzem os produtos citados e o 

número total de estabelecimentos agropecuários. 

Dados em nível municipal obtidos pelo Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2017. 

Taxa de lotação 

da pecuária 

Quantidade de animais de pastoreio (caprinos, 

ovinos e bovinos) por área de pastagem em 

pequena propriedade. Este indicador é o resultado 

da razão entre o número total de cabeças de 

caprinos, bovinos e ovinos por área de pastagem 

(hectare) em pequena propriedade, conforme cada 

faixa municipal de 4 módulos fiscais, sendo este um 

valor aproximado com as faixas de área de 

estabelecimento agropecuário disponíveis no dado. 

Dados em nível de município, obtidos do Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2017. 

Prática e 

Manejo 

agropecuário 

Proporção do 

uso de 

agrotóxico e/ou 

adubação 

química 

Proporção dos estabelecimentos agropecuários que 

usam (ou já utilizaram) agrotóxico e/ou adubação 

química. Este indicador é o resultado da razão entre 

o número estabelecimentos agropecuários que usam 

(ou já utilizaram) adubação química e/ou agrotóxico 

pelo número total de estabelecimentos, multiplicado 

pela área total dos estabelecimentos. Dados em nível 

municipal obtidos do Censo Agropecuário do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 

Irrigação de 

grande escala 

É o resultado da razão da área total irrigada, por 

método de superfície ou aspersão, pelo total de área 

agrícola temporária. Dados em nível municipal 

obtidos do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 

Agricultura sem 

adoção de 

Percentual de estabelecimentos agropecuários de 

estabelecimentos agropecuários sem adoção de 
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práticas agrícolas 

sustentáveis 

prática agrícola sustentável. Este indicador é o 

resultado da razão entre o número de 

estabelecimentos agropecuários que não fazem 

nenhum tipo de prática agrícola sustentável pelo 

número total de estabelecimentos agropecuários por 

município, obtidos do Censo Agropecuário 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2017. 

Características 

do produtor e 

do 

estabelecimento 

agropecuário 

Disponibilidade 

de energia 

elétrica nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Nível de abastecimento de energia elétrica nos 

estabelecimentos agropecuários segundo o tipo de 

fonte. Este indicador é o resultado da razão entre a 

proporção de estabelecimentos agropecuários que 

obtém energia elétrica por diferentes tipos de fontes: 

energia externa comprada; energia externa obtida 

por cessão; energia gerada no estabelecimento por 

energia solar; por energia eólica; por energia 

hidráulica ou por queima de combustíveis pelo 

número total de estabelecimentos com energia 

elétrica por município, obtidos do Censo 

Agropecuário disponibilizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 

S
e

n
si

b
il
id

a
d
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Características 

do produtor e 

do 

estabelecimento 

agropecuário 

Pastagens em 

más condições 

Percentual das áreas com pastagens plantadas em 

más condições de uso. Este indicador é o resultado 

da razão entre o número de estabelecimentos 

agropecuários com pastagens plantadas em más 

condições de uso pelo número total de 

estabelecimentos agropecuários por município, 

obtidos do Censo Agropecuário disponibilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2017. 

Existência e 

proteção de 

recursos hídricos 

nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Proporção de estabelecimentos agropecuários que 

possuem rios e/ou nascentes protegidos por mata, ou 

que possuem poços e cisternas, em relação ao 

número total de estabelecimentos agropecuários por 

município. Dados obtidos do Censo Agropecuário 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2017.  

Diversidade de 

receitas ou 

atividades do 

produtor rural 

Este indicador é o resultado da quantidade de outras 

receitas, ou atividades, que acrescentam ao total da 

receita do produtor rural. Dados obtidos na Produção 

Agrícola Municipal disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017.  

Analfabetização 

do responsável 

do 

estabelecimento 

agropecuário 

Percentual de estabelecimentos agropecuários cujo 

responsável não sabe ler e escrever. Este indicador é 

o resultado da razão entre a quantidade de 

responsáveis do estabelecimento agropecuário que 

não sabem ler e escrever pela quantidade de 

estabelecimentos agropecuários por município, 

obtidos do Censo Agropecuário disponibilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2017. 

Existência de 

maquinário e 

produtividade 

agrícola, 

considerando 

distribuição 

fundiária 

Efetividade da utilização de tratores, implementos e 

máquinas relacionada à produtividade agrícola, 

ponderada pela distribuição fundiária. Este indicador 

é o resultado da razão entre o total de tratores, 

semeadeiras/plantadeiras e colheitadeiras e a 

produtividade agrícola (kg/ha), e multiplicado pela 

razão entre o número de estabelecimentos 

agropecuários e a área total destes 

estabelecimentos. Dados em nível municipal obtidos 

do Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 
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Riscos 

Nutricionais e de 

Saúde Humana 

Padrão alimentar 

e nutricional per 

capita 

Estimativa do padrão alimentar e nutricional da 

população a partir da relação entre do valor 

nutricional dos grupos de alimentares (dados oriundos 

do projeto Devil - CCST/INPE) e a quantidade anual 

consumida estimada por pessoa, obtida em Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) disponibilizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para 2008. Os grupos de alimentares considerados 

são: cereais e leguminosas; hortaliças; frutas; cocos, 

castanhas e nozes; farinhas; féculas e massas; féculas; 

massas; panificados; carnes; vísceras; pescados; aves 

e ovos; laticínios; açúcares, doces e produtos de 

confeitaria; sais e condimentos; óleos e gorduras; 

bebidas e infusões, e alimentos preparados e misturas 

industriais. 

Insuficiência 

alimentar 

Percentual de famílias cuja quantidade de alimento 

consumido é normalmente, ou as vezes, insuficiente. 

Este indicador é o resultado da razão entre a 

quantidade de famílias cuja quantidade de alimento 

consumido é normalmente, ou as vezes, insuficiente, 

pelo total de famílias. Dados em nível estadual 

obtidos da Pesquisa de Orçamentos Familiares do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para o ano de 2008. 

Nível de 

insegurança 

alimentar e 

nutricional 

Nível de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) 

oriundo de estudo desenvolvido e publicado pela 

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN, 2018) em nível municipal para 

2016. O indicador leva em consideração os déficits 

de peso e altura para crianças com até 5 anos de 

idade beneficiárias do Programa Bolsa Família, além 

da renda familiar, acesso à água e ao esgoto e nível 

de instrução. A quantificação dos valores deste 

indicador relaciona-se aos respectivos níveis de 

INSAN: Muito alta (valor 1), Alta (valor 0,7), Média 

(valor 0,5) e Não constatado (valor 0). 

Percentual de 

crianças menores 

de 2 anos 

desnutridas 

Razão entre a soma do número de crianças menores 

de 1 ano desnutridas e de crianças de 12 a 23 meses 

desnutridas pelo número total de crianças menores 

que 2 anos, obtidos do DATASUS disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) para 2015. 
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Nível 

socioeconômico 

para acesso à 

alimentos 

Desemprego 

Percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio 

(chefe da família) desempregadas no município. Este 

indicador é o resultado da razão entre pessoas 

responsáveis pelo domicílio (chefe da família) que 

estavam desempregadas pelo número total de 

domicílios. Dados em nível municipal, obtidos do 

Censo Demográfico disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2010. 

Número médio 

de pessoas na 

família 

Número médio de pessoas por família da qual o 

chefe é responsável por prover alimentação e outros 

aspectos. Este indicador é o resultado entre a soma 

do número total de pessoas componentes das 

famílias dividido pela soma do número de famílias 

residentes em domicílios particulares. Dados em nível 

municipal, obtidos do Censo Demográfico 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2010. 

Incremento dos 

preços dos 

alimentos básicos 

na renda 

domiciliar 

Taxa de crescimento da razão entre os preços dos 

alimentos básicos e a renda domiciliar do município. 

Os preços dos alimentos básicos foram obtidos 

utilizando-se os dados Valor da Cesta, 

disponibilizados em Cesta Básica de Alimentos pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
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Socioeconômicos (DIEESE) para 2014 a 2018. A renda 

domiciliar foi obtida através do Rendimento Médio 

Mensal Domiciliar, em Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 

mesmo período. 

Manutenção da 

produção 

agropecuária 

Abrangência do 

PRONAF em 

relação à 

distribuição 

fundiária 

O Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) é um financiamento que visa 

estimular a geração de renda e melhorar o uso da 

mão de obra familiar, por meio de atividades e 

serviços rurais agropecuários e não agropecuários 

desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias próximas. O indicador reflete o nível de 

abrangência do Programa em relação à distribuição 

fundiária de cada município. O indicador é obtido 

pela razão entre o total do valor financiado em todas 

as linhas de crédito do Programa, entre os anos de 

2014 a 2016, e a divisão entre o número total de 

estabelecimentos agropecuários e a área total 

destes, conforme Censo Demográfico do IBGE em 

2010. Este dado em nível municipal é obtido junto ao 

Banco Central. 

Rentabilidade 

média anual do 

produtor 

vinculado ao 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos (PAA) 

O Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA), prevê a compra de 

alimentos da agricultura familiar e a sua doação às 

entidades socioassistenciais que atendam pessoas 

em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

O indicador é o resultado da razão entre valor total 

recebido e o número de agricultores vinculados ao 

programa. Dados em nível municipal, obtidos em PAA 

Municipal, do Sistema de Administração e Gestão 

Integrada (SAGI/ PAA Data) disponibilizado pela 

Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/ 

Ministério da Cidadania, para 2014 a 2016. 

Número de 

unidades 

receptoras do 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos (PAA) 

Distribuição do número de unidades receptoras do 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA), das modalidades Compra com 

Doação Simultânea (executada via Termo de 

Adesão pelo MDS e Termo de Execução 

Descentralizada pela Conab) e Incentivo à Produção 

e ao Consumo de Leite (PAA Leite). Dados em nível 

municipal disponibilizados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social para 2016. 

Abrangência do 

Programa 

Cisternas 

O Programa Nacional de Apoio à Captação de 

Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais 

(Programa Cisternas) tem 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. O 

indicador reflete o nível de acesso à água para 

produção por meio do Programa Cisternas de cada 

município. O cálculo foi baseado na razão entre o 

número de cisternas para produção entregues pelo 

número de domicílios rurais de cada município. 

Dados em nível municipal, obtidos em Sistema de 

Informações Gerenciais (SIG Cisternas), 

disponibilizado pela Secretaria Especial do 

Desenvolvimento Social/ Ministério da Cidadania, 

para 2019 (dados acumulados). 
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Manutenção da 

produção 

agropecuária 

Bancos 

Comunitários de 

Sementes 

Os Bancos de Sementes visam aumentar a 

segurança alimentar e nutricional das famílias da 

região, além de ampliar as atividades agrícolas 

com sementes e mudas adaptadas ao clima da 

região. O indicador se refere ao percentual de 

famílias beneficiadas pelos bancos de sementes 
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por município, calculado pela razão entre o 

número de famílias beneficiadas (disponibilizados 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 

para 2016) pelo número total de domicílios do 

município em zona rural, obtido do Censo 

Demográfico disponibilizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) para o mesmo 

ano. 

Nível de 

associativismo 

Percentual de estabelecimentos agropecuários 

associados em cooperativa e/ou à entidade de 

classe. Este indicador é o resultado da razão entre 

o número de estabelecimentos agropecuários que 

possui associação à cooperativa ou entidade de 

classe pelo número total de estabelecimentos 

agropecuários por município, obtidos do Censo 

Agropecuário disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2017. 

Nível de 

orientação 

técnica 

Percentual estabelecimentos agropecuários que 

recebem orientação técnica. Este indicador é o 

resultado da razão entre o número de 

estabelecimentos agropecuários que recebem 

orientação técnica especializada pelo número 

total de estabelecimentos agropecuários por 

município, obtidos do Censo Agropecuário 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para 2017. 

Programas de 

auxílio 

emergencial em 

situação de crise 

Nível de acesso 

ao Programa 

Garantia Safra 

por produtores 

rurais 

O Garantia Safra é um seguro destinado à 

agricultores de baixa renda (até 1,5 salário mínimo) 

cadastrados no programa, que passam a receber 

o benefício quando o município em que moram 

comprova a perda de, pelo menos, 50% do 

conjunto das produções de feijão, milho, arroz, 

mandioca e algodão em razão de estiagem ou 

excesso hídrico. O cálculo deste indicador é o 

resultado da razão do montante total repassado 

ao Estado entre os anos de 2011 a 2013 pela perda 

de produtividade de produtos básicos (feijão, 

mandioca, milho e arroz) em relação à 

produtividade média entre 2008 a 2010. A fonte de 

dados deste indicador são Secretaria de 

Agricultura Familiar e Cooperativismo (MAPA) e 

IBGE.  

Abrangência do 

Auxílio 

Emergencial 

Financeiro (Bolsa 

Estiagem) 

O Auxílio Emergencial Financeiro (Bolsa Estiagem) é 

um benefício federal para famílias de agricultores 

familiares com renda mensal de até dois salários 

mínimos e que residam em áreas atingidas por 

desastres, em estado de calamidade pública ou 

de emergência. O indicador reflete o nível de 

acesso do Bolsa Estiagem de cada município. Seu 

cálculo é baseado na razão do montante de valor 

recebido nos entre 2011 a 2014, disponibilizado em 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 

pelo número de famílias no meio rural de 

municípios que declararam estado de emergência 

no período, conforme informações do Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). 

Acesso ao 

Proagro Mais 

O Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária da Agricultura Familiar (Proagro 

Mais) garante a exoneração de obrigações 

financeiras relativas à operação de crédito rural de 

custeio, cuja liquidação seja dificultada pela 

ocorrência de fenômenos naturais, pragas e 

doenças que atinjam rebanhos e plantações. O 

indicador reflete o nível de acesso ao Proagro Mais 
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através da razão entre o valor total gasto (em reais) 

em contratos com agricultura e pecuária e o 

número de estabelecimentos agropecuários dos 

municípios identificados nos Boletins de Impactos, 

elaborados pelo Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(Cemaden). Dados em nível municipal 

disponibilizados pelo Banco Central do Brasil (BCB) 

para o período de 2014 a 2016, Censo 

Agropecuário 2017 e Cemaden.  

Gestão da 

Segurança 

Alimentar 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar (PNAE) 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) oferece alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional a estudantes de 

todas as etapas da educação básica pública. O 

indicador é composto pela razão entre o valor total 

médio alocado para a compra de alimentos pelo 

número total de alunos matriculados na educação 

básica pública. Dados em nível municipal obtidos 

no Painel de Políticas da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAD/DGMA), no Microcenso da Educação 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pelo 

Ministério da Educação (MEC) para 2014 a 2016. 
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Gestão da 

Segurança 

Alimentar 

Adesão ao 

Programa 

Cidades 

Resilientes 

Cidades Resilientes são cidades ou áreas urbanas 

que seguem parâmetros internacionalmente 

estabelecidos, relacionados principalmente às 

mudanças climáticas e ao risco; governos e 

população integrados aos problemas da cidade. 

A participação do município no Programa mostra 

o seu compromisso em edificar a sua resiliência por 

meio da definição de ações e prioridades, na área 

de gestão do risco de desastres em sua localidade. 

A ponderação foi atribuída segundo a adesão 

(1,0) ou não (0,0) ao programa. A informação foi 

obtida através da Secretaria Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (SEDEC) para o período de 2014 a 

2016. 

Nível de 

implementação 

e articulação da 

Agenda 21 Local 

nos municípios 

A Agenda 21 é um instrumento global de 

planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que 

concilia métodos de proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica. Em sua versão 

nacional e local, esse planejamento é 

participativo. A Agenda 21 Local tem por objetivo 

a construção de um Plano Local de 

Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as 

prioridades locais por meio de projetos e ações de 

curto, médio e longo prazos. O indicador reflete o 

nível de implementação e articulação da Agenda 

21 Local e foi obtido através de informações sobre: 

Agenda 21 Local – elaboração, Agenda 21 Local – 

estágio atual, Agenda 21 Local – fórum, reunião 

últimos 12 meses. As informações foram obtidas em 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2008. 

Instrumentos de 

planejamento e 

gestão da 

segurança 

alimentar 

Nível de articulação da Segurança Alimentar via 

implementação de instrumentos de ação e 

planejamento, tais como: implementação do 

Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional; nível de implantação do Conselho 

municipal de segurança alimentar e nutricional; 

implementação ou ampliação do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

municipal; ações de alimentação e nutrição na 
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atenção básica por meio dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF); etc. Dados 

compreendidos entre 2008 a 2018 em nível 

municipal provenientes do Cadastro Único 

(Ministérios da Cidadania) e do IBGE.  

Capacidade 

socioeconômica 

familiar 

Desigualdade de 

renda 

Reflete as disparidades de renda encontradas 

dentro e entre os domicílios, mostrando, 

principalmente, a dependência financeira entre os 

moradores. Utilizou-se para tal o Índice de Theil 

obtido no Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, disponibilizado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para 2010. 

Renda per capita 

Razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. 

Valores em reais de 01/agosto de 2010. O indicador 

foi obtido em Renda per capita, no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, disponibilizado 

pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) para 2010. 

Abrangência do 

Programa Bolsa 

Família 

Proporção média anual de beneficiários do Bolsa 

Família. O indicador foi obtido pela razão entre o 

número de beneficiários do bolsa família (obtidos 

em Bolsa Família - Pagamentos, disponibilizado 

pelo Portal da Transparência) pela inferência do 

número de famílias pobres e extremamente pobres 

baseados em dados do Censo Demográfico 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para 2010. 

Renda Domiciliar 

Rural 

Proporção de domicílios particulares permanentes 

em área rural com renda domiciliar de até 1 salário 

mínimo obtidos do Censo Demográfico 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para 2010. 
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Exposição 

biofísica 

                      

Cobertura de 

vegetação em 

Área de 

Preservação 

Permanente 

(APP) de curso 

d'água 

Proporção de cobertura de vegetação natural 

sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs) de 

curso d’água existentes no município. As APPs de 

curso d’água calculadas referem-se a uma 

aproximação das APPs que ocorreriam na 

realidade (conforme Lei nº 12.651/2012). Estas 

foram calculadas como áreas de contorno para 

hidrografia linear (30 metros) e poligonal (100 

metros) das bases cartográficas 1:250.000 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Essa informação foi complementada pelas áreas 

de cobertura natural, obtidas através da classe de 

uso e cobertura do solo classificada como 

cobertura natural, disponibilizada pelo Sistema de 

Alerta Precoce (SAP) para 2015. 

Área da 

agropecuária em 

relevo 

inadequado 

Proporção da área destinada a produção agrícola 

e/ou pecuária que está em relevo com mais de 

20% de declividade. O indicador foi composto 

pelas áreas destinada a produção agrícola e/ou 

pecuária, obtidas através de classes de uso e 

cobertura do solo, disponibilizadas pelo Sistema de 

Alerta Precoce (SAP) para 2010, e pela declividade 

extraída do modelo digital de terreno do Banco de 

Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA). 

Áreas 

degradadas 

e/ou susceptíveis 

Este indicador reflete o nível de susceptibilidade à 

desertificação das áreas, a partir da compilação 

de informações relacionadas às áreas fortemente 

degradadas em processo de desertificação 

(oriundo de estudo desenvolvido pela Fundação 



 

SISTEMA BRASILEIRO DE MONITORAMENTO E OBSERVAÇÃO DE IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (SISMOI) 

| 07.2019 

31 

aos processos de 

desertificação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(Funceme) e publicado pela Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos (CGEE, 2016)) e às áreas 

ambientalmente semelhantes em relação à 

suscetibilidade aos processos de desertificação, 

oriundo de estudo desenvolvido no Centro de 

Ciências do Sistema Terrestre - CCST/INPE (BEZERRA, 

2016) 

Água no solo 

Conteúdo médio anual de água no solo em 

milímetros, resultante da diferença entre a 

precipitação e as componentes de 

evapotranspiração e escoamento superficial. O 

dado é oriundo de modelo espacialmente 

explícito gerado a partir de dados climáticos do 

WorldClim e CGIAR-CSI PET. Os dados de conteúdo 

de água no solo são disponibilizados como a 

média mensal entre 1950 e 2000. O resultado deste 

indicador considerou a média entre os 12 meses. 

Baixo potencial 

agrícola 

Percentual do município com baixa aptidão 

agrícola do solo. Dado processado a partir da 

compilação das classes "Regular a Restrita" e 

"Restrita" do Mapa de Potencial Agrícola (escala 

aproximada de 1:5.000.000), disponibilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Ocupação no 

espaço 

População 

residente 

A população residente municipal foi obtida em 

Censo Demográfico disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2010. 

Concentração 

de estrutura 

fundiária 

Proporção do número de estabelecimentos rurais 

por hectare. Dados em nível municipal obtidos no 

Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2017.  

Isolamento da 

população 

considerando a 

distância a 

corpos hídricos e 

estradas 

Cálculo da distância euclidiana média entre as 

unidades visitadas do Censo 2010 em relação a 

estradas de terra e asfaltadas e corpos hídricos 

superficiais perenes da base cartográfica 1:250.000 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 
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Seca 

Dias consecutivos 

secos 

Número máximo de dias consecutivos secos, ou 

seja, com precipitação total diária inferior a 1,0 

milímetro. Esse índice reflete a duração de períodos 

de estiagem. Os dados foram obtidos em: Coupled 

Model Intercomparison Project (CMIP5) e 

Canadian Centre for Climate Modelling and 

Analysis. 

Coeficiente de 

variação da 

precipitação 

Relação de média e desvio padrão da 

precipitação média anual. Os dados foram obtidos 

em: Coupled Model Intercomparison Project 

(CMIP5) e Canadian Centre for Climate Modelling 

and Analysis. 

Precipitação 

total 

Precipitação total anual, quando a precipitação 

está acima de 1,0 milímetro no ano. Fornece a 

precipitação acumulada durante o ano. Os dados 

foram obtidos em: Coupled Model Intercomparison 

Project (CMIP5) e Canadian Centre for Climate 

Modelling and Analysis. 

Índice de 

Precipitação 

Padronizado 

Frequência, duração e intensidade dos eventos 

extremos meteorológicos, ou déficit de 

precipitação. É expresso por uma relação de 

precipitação total anual menos a precipitação 
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média anual, divididos pelo desvio padrão da 

precipitação total anual. Valor adimensional. Os 

dados foram obtidos em: Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP5) e Canadian 

Centre for Climate Modelling and Analysis. 

 

Processo Colaborativo do Sismoi Semiárido 

Diante do exposto sobre os três SEP e seus respectivos índices e indicadores, salienta-se que a 

etapa colaborativa que se refere este documento tem como principal objetivo contribuir para a 

consolidação de indicadores até então selecionados pela equipe do CCST/INPE para o formato 

MVP do Sismoi, ou Sismoi Semiárido. 

Para atingir o objetivo mencionado, Gustavo Arcoverde e a equipe do setor de desenvolvimento 

de indicadores no CCST trataram de convidar especialistas, elaborar formulários on-line e 

organizar, com auxílio logístico da RNP, a execução da Oficina – uma etapa que integra o 

processo colaborativo do Sismoi Semiárido. O convite foi direcionado a um grupo de especialistas 

atuantes, principalmente na região do Semiárido, e que dominam as três áreas referentes aos SEP. 

O primeiro momento de contribuição dos especialistas foi em formato individual via formulário on-

line no qual os mesmos fizeram as análises do conjunto de um total de 135 indicadores vinculados 

aos três SEP. Nesta primeira análise, foram direcionadas as seguintes ações: (1) atribuição de peso 

(0 a 10) para cada indicador, em relação à sua importância na respectiva dimensão de impacto 

que o mesmo se encontrava (sensibilidade, capacidade de resposta, exposição ou perturbação 

climática); (2) espaço para indicação de indicadores para cada dimensão, e (3) espaço para 

inserção de intervalos de referência por indicador. 

Diante dos resultados dos formulários, foram averiguadas situações de indicadores que pudessem 

trazer possível dubiedade de resultado, inclusão ou exclusão dos mesmos. Os critérios para tal 

formam: alta variação de pesos; concentração abaixo da média; alta concentração de pesos 

baixos, com valor 0; alta concentração de “Não conhecimento / Não entendimento”; intervalo 

de referência ou informação adicional (explicação por extenso), e; sugestão de inclusão. 

Indicadores com alguma destas situações foram denominados como indicadores críticos. Estes 

indicadores foram analisados conforme suas importâncias e foram levados para análises na 

Oficina para consolidação de indicadores do Sismoi-Semiárido em Campina Grande/PB nos dias 

12 e 13 de junho de 2019, foco do presente relatório. 
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3. Análise da Percepção dos Especialistas em 

Relação aos Impactos das Mudanças Climáticas, 

Sismoi e seus Indicadores 

As percepções de especialistas sobre os Impactos das Mudanças Climáticas, SISMOI e seus 

indicadores, bem como suas respectivas análises visam contribuir para o aprimoramento e 

tomadas de decisão que possam dar legitimidade, robustez e efetividade ao Sistema Brasileiro de 

Monitoramento e Observação de Impactos das Mudanças Climáticas. 

Com focos diferenciados, as percepções foram levantadas por meio de técnicas metodológicas 

distintas e divididas em duas etapas, sendo a primeira durante a “Oficina para consolidação dos 

indicadores do Sismoi” em Campina Grande/PB e a segunda realizada pós-oficina por meio 

digital. 

Apresentam-se a seguir as percepções dos especialistas com os focos em: 

I) Percepções e avaliações sobre os Impactos das Mudanças Climáticas a partir dos 

Indicadores Críticos do Sismoi;  

II)  Análises das percepções gerais sobre o Sismoi e seus indicadores. 

 

Percepções sobre o Impacto das Mudanças Climáticas a partir dos 

Indicadores Críticos do Sismoi 

Conforme apresentado na contextualização deste relatório, foi elaborado pelo CCST/INPE um 

conjunto de 135 indicadores de impacto das mudanças climáticas que integram o Sismoi-

Semiárido, estando divididos nos três Setores Estratégicos e Prioritários: SEP Água com 35 

indicadores; SEP Alimentos com 54 indicadores e o SEP Energia com 46 indicadores. 

O principal resultado da avaliação realizada por especialistas convidados pelo CCST, sobre os 

135 indicadores, foi a produção de uma lista de indicadores críticos, denominados assim por 

trazerem alguma dúvida quanto à viabilidade, importância, variação de pesos, intervalo de 

referência e/ou por apresentarem algum tipo de incompreensão. Os indicadores críticos foram 

levados como objeto central da “Oficina para Consolidação de Indicadores do Sismoi – Semiárido” 

que propiciou diálogo, reflexões e a identificação das percepções e avaliação pelos especialistas 

sobre os referidos indicadores. 

A seguir apresenta-se a figura com os 10 indicadores críticos do SEP Água, 17 do SEP Alimento e 

13 indicadores críticos do SEP Energia (Figura 4). 
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Figura 4 | Indicadores críticos que foram objeto de avaliação e percepção dos especialistas 

participantes da Oficina para Consolidação de Indicadores do Sismoi – Semiárido, Campina 

Grande/PB. 
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Para a identificação da percepção e avaliação dos especialistas sobre os indicadores críticos foi 

utilizada a metodologia intitulada de “Café ComPartilha” descrita, neste documento, na parte 2 

“Relatoria da Oficina para consolidação de indicadores do Sismoi – Semiárido, Campina 

Grande/PB”.  

A metodologia propiciou que os especialistas analisassem os indicadores críticos orientando-se 

pelas seguintes questões: 

• Houve dificuldade de interpretação?  (ler descritivo se necessário).  Se sim, como poderia 

ser a descrição? 

• O indicador é pertinente? Se sim, qual o peso de importância para este indicador 

relacionado a cada perturbação climática (PC)? 

• Se não aceitam, existe algum indicador sugerido na lista que poderia substituir o indicador 

em questão? Qual o peso atribuído? (Informar fonte do dado etc.) 

• Se nenhum indicador sugerido na lista possa substituir, algum outro indicador semelhante 

poderia contribuir? Qual o seu respectivo peso? (informar fonte do dado etc.) 

As questões intencionavam deflagrar as percepções e avaliações facilitando a sistematização 

das reflexões e diálogos gerados entre os especialistas, portanto, não havia obrigatoriedade de 

respostas para cada pergunta. 

 Na sequência estão os resultados das percepções e avaliações dos especialistas sobre os 

indicadores críticos de mudanças climáticas. 

 

Percepção e Avaliação | SEP Água 

1 – Indicador: Demanda hídrica para o abastecimento humano 

Houve dificuldade de interpretação deste indicador, sendo considerado confuso pela sua forma 

de cálculo e dados inexistentes ou pouco confiáveis e sem padrão. Houve divergências entre os 

especialistas sobre a pertinência do indicador tanto para seca quanto para chuva. Os pesos 

atribuídos oscilaram entre 6 a 10 para seca, e de 4 a 10 para chuva.  

Os especialistas não chegaram ao consenso, apontando que da forma como o indicador está 

calculado não é pertinente. Como alternativa poderia ser considerado o balanço hídrico com 

todos os consumos, destacando-se as diferenças entre hábitos de consumo urbanos e rurais. 

2 – Indicador: Perdas de água no sistema de distribuição de abastecimento 

A maioria dos especialistas considerou que o indicador não é pertinente. Foi apontado que a 

chuva extrema pode impactar a rede, provocando maiores perdas e havendo dispersão e 

valores baixos às chuvas extremas. O índice de perda varia com o seco ou úmido. Deveria ainda 

abordar tanto a captação como a distribuição, porém não existem indicadores sobre isso. Alguns 

apontaram que se o indicador for considerado pertinente deveria ser atribuído peso apenas para 

o urbano, variando de cinco a dez. 

3 – Indicador: Percentual da População atendida pela rede de abastecimento de água  

Considerou-se um indicador com dados pouco confiáveis podendo ser viável exclusivamente 

para o urbano que talvez tenha dados melhor ponderados.  Considerando-se o indicador para o 
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urbano ele é pertinente para a seca com peso de 8 a 10, enquanto para chuva não foi atribuído 

peso. 

4 – Indicador: Tarifa pela Água 

Este indicador foi considerado confuso, com dificuldade de traduzir sua ideia, pois tarifa é um 

instrumento de mitigação e não define política de adaptação. Alguns especialistas indagaram 

sobre a dificuldade de fazer a relação com chuva extrema. Foi sugerida a correção do indicador 

para “cobrança de água” que é um instrumento previsto no plano de recursos hídricos. Chegou-

se ao consenso que o indicador não é pertinente, pois é mais uma ação do que um indicador 

propriamente dito.  

5 – Indicador: Domicílios Inadequados 

Houve uma boa compreensão sobre este indicador, porém, muitas divergências quanto à sua 

pertinência.  Alguns especialistas viram este indicador relacionado à ocorrência de doenças 

vinculadas ao saneamento ambiental inadequado, além de se apresentar com proximidade de 

renda, logo, relevante para as duas perturbações. A maioria considerou que o indicador é 

relevante para chuva e pouco para seca, porém uma minoria entendeu que ele pode ser 

relevante para a seca. Os pesos atribuídos variaram de 8 a 10 para chuva e de zero a 9 para 

seca.  

6 – Indicador: Políticas públicas para alternativas ao abastecimento de água por rede geral de 

distribuição 

O indicador não foi compreendido por todos os especialistas devido à legenda e ao 

dimensionamento de valores, considerados por alguns como equivocados o que levou à reflexão 

sobre a importância de pensar numa escala de pontuação com os exemplos de que chafariz, 

mina ou bica são melhores que caminhão pipa, portanto numa escala a ordem decrescente 

seria: cisternas, dessalinizadores, chafariz, mina, caminhão pipa etc.  

Para as dificuldades com a denominação do indicador foram apresentadas duas sugestões: a) 

Políticas públicas para alternativas de abastecimento da água; b) Políticas públicas para 

alternativas de acesso e armazenamento de água. 

A maioria considerou o indicador pertinente apenas para a seca e foi atribuído peso 6, enquanto 

os poucos que consideraram pertinente para a chuva alegaram que as chuvas intensas podem 

piorar o IQA e impossibilitar o tratamento ou uso da água. 

Chamou-se a atenção para que sejam consideradas as cisternas e dessalinizadores neste 

indicador, mesmo que apareça em outro. 

7 – Indicador: Nível de implementação e articulação da Agenda 21 Local nos municípios 

A avaliação dos especialistas sugere a substituição deste indicador, pois a Agenda 21 Local saiu 

da pauta da gestão pública de âmbitos municipal, estadual e federal já faz algum tempo. Sendo 

uma política pública descontinuada perde o sentido de fazer parte do Sismoi. Assim, foi unanime 

que o indicador não é pertinente, devendo ser substituído por outra política similar que esteja em 

desenvolvimento, como por um exemplo o ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).  
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8 – Indicador: Percentual de cobertura natural em áreas de alto declive no município 

Não houve dificuldade de compreensão deste indicador e foi considerado, por todos os 

especialistas, como pertinente para a seca e chuva, variando apenas o peso que para chuva foi 

alto e para a seca de 3 a 9. 

Destacou-se a necessidade de considerar todas as classes de relevo e cruzar com as classes de 

solos presentes. 

 

Percepção e Avaliação | SEP Energia 

1 – Indicador: Continuidade do fornecimento de energia elétrica 

Segundo os especialistas, este indicador gerou dificuldade de entendimento e acreditam que 

está pensado para chuva. Levantou-se a questão se a ANEEL consegue separar entre eventos de 

chuva x interrupções. Contudo, avaliou-se que este indicador é relevante e recebeu o peso 9. 

2 – Indicador: Geração de eletricidade total per capita  

Este indicador foi considerado polêmico e confuso devido a questão de “per capita”, que deveria 

ser substituído por geração x consumo. 

As reflexões ficaram em tono de como medir o sistema de distribuição do município? Houve a 

preocupação com o consumo e demanda e o destaque para o sistema de geração que está 

associado à distribuição. 

Foi consenso entre os especialistas que este indicador, assim como o indicador “Capacidade total 

instalada de geração de energia elétrica per capita” que são similares, deve ser excluído. 

3 – Indicador: Diversificação da geração de eletricidade 

Os especialistas avaliaram que este indicador é confuso por falar de geração, consumo e 

produção. O sistema é interligado, portanto, fica difícil analisar e faria sentido apenas se fosse um 

sistema isolado. Foi ressaltado que a ideia de medir a geração é muito boa e ousada. Embora os 

especialistas tenham atribuído o peso 5 afirmaram que este indicador não é relevante a nível 

municipal.  

4 – Indicador: Produção de petróleo per capita 

A descrição do indicador foi avaliada como compreensível e de qualidade, porém não é 

aplicável, visto que não tem sentido falar em potencial hidráulico no Semiárido. Portanto, os 

especialistas sugeriram excluir este indicador que é irrelevante para a região-foco. 

5 – Indicador: Produção de gás natural per capita 

Refletiu-se neste indicador as relações entre produção e transmissão de energia, vindo à tona a 

produção de biogás por município, a queima da lenha, a biomassa com seu índice de geração 

e consumo. Não houve uma conclusão sobre a relevância, pertinência e peso do indicador, 

deixando o mesmo em aberto para outras análises do INPE. 

6 – Indicador: Potencial hidráulico 

O peso atribuído ao indicador foi alto, no entanto deve haver capacidade de gestão da energia 

a nível local para que o mesmo seja relevante. Ficou demonstrado que a escala do indicador 

não é a mais adequada para descrever o potencial hidráulico do município, deveria ser 
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considerado o nível da bacia e o relevo. Ainda foi apontado que se for o potencial a ser 

explorado pode ser validado como indicador, mas devendo incluir o potencial solar, eólica, 

biomassa, etc. 

8 – Indicador: Capacidade instalada em refino de petróleo  

Todos avaliaram como não relevante sugerindo a exclusão deste indicador.  

9 – Indicador: Capacidade instalada em autoprodutores de energia 

Avaliou-se que os impactos da chuva ou seca dependem da fonte primária, foi destacado que 

a energia solar acessível a todos em geração independente está nos potenciais solar, eólico, 

biomassa e biogás. 

O indicador foi apontado por todos como relevante e a atribuição de peso ficou em 7 para seca 

e chuva, mas não há como quantificar a nível municipal e deve haver capacidade de gestão a 

nível local. Fonte de dados: IBGE, SINDUGESSO (da biomassa) APNE, Serviço Florestal Brasileiro, 

Usinas de Cana de açúcar, EPE. 

Diferenciar entre autoprodutores conectados do SIN e os isolados. 

10 – Indicador: Ocorrência de focos de queimadas 

Os especialistas chegaram ao consenso de que este indicador é relevante para a seca com peso 

médio a alto no valor 6.  Tem impacto na produção de biomassa e na rede de distribuição (linhas 

de transmissão), porém na caatinga não ocorre o impacto, pois queimada neste bioma não é 

evento natural. O indicador foi considerado pertinente desde que possa ser atualizada a base de 

dados e ter ampliação da série histórica de dados. A fonte é o INPE. Foi dada a sugestão de 

alterar o indicador para queimadas induzidas. 

 

Percepção e Avaliação | SEP Alimentos 

1 – Indicador: Proporção do uso de agrotóxico e/ou adubação química 

Indicador considerado relevante e pertinente com peso médio para chuva e seca. 

Destacou-se que o uso do agrotóxico, por um exemplo foi colocado como um fator de pressão 

que pode prejudicar a qualidade dos alimentos, mas, não necessariamente traz vulnerabilidade.  

2 – Indicador: Irrigação de grande escala 

Os especialistas avaliaram que a forma como o indicador está descrito traz dois métodos de 

irrigação, porém, existem métodos mais eficientes que precisam ser contemplados, de forma 

indireta. Foi sugerido o aprimoramento da descrição, por exemplo, só se faz microaspiração com 

gotejamento e subterrânea. Portanto, da forma como está o indicador a tendência é perder o 

sentido no longo prazo. Foi atribuído peso alto para seca e peso baixo para chuva. 

3 – Indicador: Analfabetismo do responsável do estabelecimento agropecuário 

Indicador avaliado como muito importante com peso 10 para seca e chuva. As percepções dos 

especialistas apontaram para a sensibilidade e capacidade adaptativa que indicador remete, 

embora o mesmo não consiga captar os conhecimentos tácitos das comunidades.  
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4 – Indicador: Número médio de pessoas na família 

A compreensão sobre este indicador foi difícil e as reflexões dos especialistas passaram por 

suposições de que há um responsável, mas, o dado não traz essa condição, surgiram dúvidas se 

o indicador se aplicaria melhor na sensibilidade, exposição ou capacidade de resposta; e se 

estaria relacionado ao acesso a alimentos. Depois de compreendido sugeriu-se que o indicador 

esteja conectado com renda e que seja reescrito com a revisão do sentido para ficar claro que 

se trata de um grupo específico. Atribuiu-se um peso médio 5 para seca e chuva. 

5 – Indicador: Bancos Comunitários de Sementes 

As reflexões dos especialistas passaram pela necessidade de avaliar a capacidade e distribuição 

dos bancos na região, bem como, pelas percepções de que um banco comunitário de sementes 

pode tornar os produtores mais resistentes à seca, propiciar o melhoramento genético e trazer a 

independência da agricultura familiar. Chegou-se a conclusão que o indicador é muito relevante 

e pertinente, principalmente para a seca atingindo o peso 8, enquanto para a chuva o peso 

atribuído foi 2. 

6 – Indicador: Abrangência do Auxílio Emergencial Financeiro (Bolsa Estiagem) 

O grupo de especialistas ponderou que se trata de um bom indicador para a época de seca, 

porém, não é interessante, pois, é emergencial e não tem dados confiáveis o que pode gerar 

erros. Segundo percepção de alguns a bolsa estiagem é “injusta” porque não necessariamente 

houve perda do agricultor. É uma declaração muitas vezes política, mas pode aumentar a 

resiliência. 

7 – Indicador: Nível de implementação e articulação da Agenda 21 Local nos municípios 

Todos os especialistas manifestaram a importância deste indicador, porém devido à 

descontinuidade dessa política pública ele perde a relevância e o sentido. Assim como no SEP 

Água foi sugerido que o indicador seja substituído por algo similar, como por exemplo, o ODS. 

8 – Indicador: Desigualdade de renda 

Este indicador foi avaliado com alta relevância e peso 9. Apontado como mais importante que 

renda per capta. Apresentou-se importante especialmente para épocas secas e destacou-se 

que é mais adequado para avaliar sensibilidade e não como capacidade de resposta. 

9 – Indicador: Área da agropecuária em relevo inadequado 

Os especialistas avaliaram que este indicador é pertinente, porém, necessita de alguns ajustes 

para que tenha maior relevância. Portanto, foi sugerida a verificação da base de dados do CAR, 

a faixa de intervalos do dado e incluídas variáveis como a cobertura vegetal, extrapolando o 

relevo e considerando todas as classes do solo. Destacou-se que não se aplica na seca e seu 

peso ficou em 6. 

10 – Indicador: Áreas degradadas e/ou susceptíveis aos processos de desertificação 

O indicador foi avaliado com alta relevância e atribuição de peso 9, devendo ser mantido. Para 

seu aprimoramento foi sugerido rever e ampliar as fontes de informação (dado) (TOMASELLA, 

2018; SUDENE; MAPBIOMAS), além de subsidiar o indicador com áreas degradadas, índice de 

aridez e refinar a susceptibilidade. 
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Indicadores Transversais do SISMOI 

Foi analisado o conjunto de 135 indicadores do Sismoi com objetivo de identificar os transversais 

do Sismoi, sendo aqueles considerados por se apresentarem simultaneamente em dois ou três 

setores estratégicos e prioritários. 

No que se refere à dimensão de Perturbação Climática os indicadores são integralmente 

transversais nos três SEPs. Quanto à dimensão de Exposição existe variação, porém há uma forte 

transversalidade. No que se refere à Capacidade de Resposta a transversalidade diminuiu, mas, 

ainda assim existem alguns indicadores que se colocam de forma transversal. Apenas a dimensão 

de sensibilidade é que não apresentou indicador transversal. 

De todos os indicadores listados existem 12 que são transversais integralmente, ou seja, são os 

mesmos nos três setores estratégicos e prioritários, enquanto o SEP Água e SEP Alimento possuem 

16.  

Conforme demonstrado na tabela 4 é possível verificar quais são os indicadores transversais do 

Sismoi. 

Tabela 4 | Indicadores Transversais dos Setores Prioritários Estratégicos 

INDICADORES TRANSVERSAIS 

Dimensão Indicador Temático 
Indicadores 

Simples e Transversais 
Água Alimento Energia 

C
a

p
a

c
id

a
d

e
 d

e
 R

e
sp

o
st

a
 

- Gestão da Segurança 

Alimentar e dos Recursos 

Hídricos 

Nível de implementação e 

articulação da Agenda 21 Local 

nos municípios 

   

- Capacidade 

socioeconômica familiar  

- Capacidade 

microeconômica 

Renda per capita    

Gestão contra desastres 

Adesão ao Programa Cidades 

Resilientes  
   

Monitoramento e prioridade 

federal contra desastres naturais  
   

E
x

p
o

si
ç

ã
o

 

Exposição biofísica 

Conteúdo Água no solo    

Cobertura de vegetação em 

Área de Preservação 

Permanente (APP) de curso 

d'água 

   

Ocupação no espaço 

População residente    

Isolamento da população 

considerando a distância a 

corpos hídricos e estradas 
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Seca 
Dias consecutivos secos    

 

Percepções Gerais com o Foco no Sismoi e seus Indicadores 

As percepções gerais dos especialistas sobre o Sismoi e seus indicadores foram identificadas por 

meio de questionário enviado ao e-mail dos especialistas após a participação dos mesmos na 

“Oficina para Consolidação dos Indicadores do Sismoi – Semiárido”, realizada em Campina 

Grande/PB.  

O questionário, com quatro perguntas, foi respondido por 16 especialistas: 

• De modo geral, quais são as suas percepções sobre os indicadores do Sismoi? 

• Como os tomadores de decisão na gestão pública podem se apropriar dos indicadores 

do Sismoi para que estes sejam utilizados adequadamente? 

• Como o Sismoi poderia ser aproveitado por outros públicos e outras áreas de atuação? 

• Tem sugestão para o aprimoramento do Sismoi em Território Nacional? 

A técnica metodológica adotada para estudar as percepções gerais dos especialistas a respeito 

do Sismoi e seus indicadores foi “análise temática”, que se caracteriza por detectar núcleos de 

sentido nas expressões textuais registradas pelos especialistas e em seguida categorizar os dados 

brutos. Segundo Bardin (2011) categorias são classes de agrupamentos de conteúdos comuns 

que refletem pensamentos e a realidade de forma sintética permitindo discussão e análises. 

Foram criadas sete categorias de análise a partir das percepções gerais dos especialistas sobre o 

Sismoi e seus indicadores, conforme figura 5. 

 

Figura 5 | Categorias de análise das percepções dos especialistas sobre o Sismoi e seus 

indicadores  

Participaçã
o e 

Construção 
Coletiva

Formação

Público 
Alvo

Gestão

Comunica
ção

Multiescalas

Políticas 
Públicas
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Participação e Construção Coletiva 

A categoria de Participação e Construção Coletiva surgiu pelas fortes percepções dos 

especialistas sobre a necessidade do Sismoi estar adequado às diferentes realidades do Brasil e 

se consolidar com a participação e legitimidade dos gestores e sociedade, num processo de 

reconhecimento da importância deste Sistema de Monitoramento. 

A dimensão da realidade justifica-se pela preocupação dos especialistas quanto ao Sismoi estar, 

ainda, distante do cotidiano da população do Semiárido, sem a devida investigação da 

dinâmica que envolve moradores como protagonistas de suas realidades. Nessa direção, 

salientou-se, também, a realidade conflituosa dos gestores públicos dos municípios pequenos que 

carecem de elementos básicos para compreensão do Sistema e seus indicadores. 

É importante que haja uma aproximação direta do Sismoi com a sociedade, num processo de 

construção coletiva que envolva gestores públicos municipais, academia, sociedade organizada 

e comunidades vulneráveis de acordo com as demandas, potencialidades e realidade de cada 

região brasileira. 

Para gerar a participação e construção coletiva é importante previamente realizar articulações 

institucionais e parcerias, desenvolver alguns mapeamentos e diagnósticos que identifiquem 

questões como, por exemplos: quais as atribuições e mandatos dos diferentes níveis de tomada 

de decisão (federal, estadual, municipal). Quem é responsável pelos programas de 

abastecimento público nos municípios e quais são os critérios para seleção dos municípios? Muitas 

vezes essa é uma decisão política que carece de aspectos técnicos.  

O processo de participação e construção coletiva pode ser delineado a partir da educação 

ambiental que se utiliza da pesquisa-ação ou pesquisa-participativa gerando uma estrutura de 

capilaridade territorial que chega aos gestores, às comunidades e outros atores sociais, tornando-

os ativos na definição dos indicadores.   

A participação e a construção coletiva desenvolverão o sentimento de pertencimento, 

apropriação, compreensão e valorização do Sismoi, além da aplicabilidade dos seus indicadores.  

Foi ressaltado, que primeiramente o Sismoi deve ser validado para a região do Semiárido, visto 

que o conjunto de indicadores existente está contextualizado para aplicabilidade apenas nessa 

região.  

Para a validação do Sismoi em escala nacional será necessária participação e construção 

coletiva ampliada, produção de diferentes classificações com base nas características de cada 

região ou bioma do país, além da corroboração dos gestores municipais como tomadores de 

decisão que se reconheçam no processo. 

 

Formação 

Entre as percepções mais salientadas pelos especialistas estão àquelas relacionadas aos 

processos formativos, capacitação e sensibilização da diversidade de atores sociais que podem 

vir a se envolver direta ou indiretamente com o Sismoi.  

Tratar de indicadores não é trivial em qualquer área de conhecimento, quando se refere às 

mudanças climáticas a complexidade é ampliada, portanto, todo esforço cognitivo, conceitual, 

cultural e gerencial é prioritário para que os objetivos do Sismoi sejam alcançados e sua 

efetividade garantida. 

Monitorar e avaliar políticas públicas no Brasil é um campo de conhecimento recente, havendo 

um largo distanciamento entre a prática e a teoria, entre a necessidade e a capacidade 

institucional de realização, principalmente quando se trata de municípios pequenos. A cultura 

institucional na gestão pública no que se refere ao uso de indicadores como instrumentos de 

gestão sinalizam fragilidades de dimensões técnicas de ensino-aprendizagem que podem ser 

transformadas por meio de bons processos formadores. 
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Para os especialistas a relação entre a disponibilidade de informação dos indicadores do Sismoi 

e sua apropriação, com o uso efetivo pelos tomadores de decisão na gestão pública, depende 

de fatores que não somente a sua qualidade e utilidade, mas de um processo de formação dos 

gestores públicos. 

O processo de formação deve ser dialógico, sensibilizador, interativo, continuado e de longa 

duração, trazendo varias estratégias metodológicas que permitam a organicidade entre a 

acessibilidade da Plataforma, os indicadores, o monitoramento, os temas que envolvem 

mudanças do clima e a gestão municipal. 

Destaca-se, essa categoria de percepções, também pelo potencial que o Sismoi possui como 

importante ferramenta educacional, de pesquisa e extensão, podendo ser um laboratório em 

muitas regiões do país. Após as primeiras formações e sensibilizações o Sismoi será fonte de 

referência para estudos e tomadas de decisão. 

 

Comunicação 

A comunicação foi ressaltada, pelos especialistas, como fundamental para que os tomadores de 

decisão nos municípios e outros públicos de interesse possam se apropriar do Sismoi. Essa 

categoria de análise das percepções dos especialistas nos remete ao fato da comunicação estar 

na base das relações humanas e ter o poder de influenciar e construir uma realidade. 

Existem inúmeras estratégias de comunicação, das institucionais às comunitárias, como as 

utilizadas pela educação ambiental em busca de tornar acessíveis as informações complexas 

geradas pela ciência. 

Os especialistas apontaram a necessidade de compreensão e interpretação correta sobre o que 

significam os índices projetados, caso contrário haverá uma barreira no acesso à Plataforma do 

Sismoi. Portanto, existe a necessidade de uma estratégia robusta de comunicação para a 

mobilização, sensibilização e divulgação do Sismoi. 

Ressalte-se que a comunicação proposta, extrapola a divulgação institucional, ela está posta 

como um campo de atuação que se integra às estratégias de formação a partir do cotidiano da 

sociedade influenciando governos. 

Nesse contexto, “o desenvolvimento da comunicação aliada à educação ambiental se 

apresenta como importante recurso ao enfrentamento de impactos, propiciando informação, 

apropriação de dados e melhores condições à participação” (BRASIL, 2010). 

 

Público Alvo 

Embora o Sismoi tenha definido como seu público principal os gestores públicos municipais, houve 

um olhar específico para identificar junto aos especialistas quais eram suas percepções sobre essa 

questão. 

Os resultados das percepções indicam a importância do Sismoi para uma diversidade de 

públicos, com potencial para a gestão pública e privada, educação, ensino, pesquisa e 

extensão, imprensa, setores produtivos, saúde, na agricultura familiar e economia solidária e nas 

organizações da sociedade civil, conforme detalhado na tabela a seguir. 
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Tabela 5 | Percepções dos especialistas sobre público alvo 

Usuários potenciais Motivações/finalidades/características gerais 

Gestores públicos 
Definição de políticas públicas, gestão, planejamento, monitoramento e 

avaliação. 

Fomento/ 

financiadores 

O Sismoi poderia ser considerado como um dos critérios de análise para 

financiamentos e fomentos diversos provenientes de organismos de cooperação 

internacional, BNDES, bancos estaduais, etc. 

Academia, instituições 

de pesquisa 

Planejamento de pesquisas científicas, estudos diversos e atividades 

pedagógicas. Divulgação direcionada da ferramenta e a disponibilização de 

saídas específicas que atendam o público, por exemplo, determinados dados 

brutos desagregados em formatos padrão. 

Setor empresarial 
Com a “adesão” ao SISMOI implicaria em redirecionar as metas das instituições 

conforme orientação dos resultados dos indicadores. 

Serviços de saúde  
Pesquisar sobre as relações que existem entre os impactos das mudanças 

climáticas e as questões relacionadas à saúde humana. 

Sociedade 

organizada 

Articulação institucional, organização de ações, elaboração e execução de 

projetos. 

Público em geral Aprendizados, curiosidade etc. 

Imprensa/Jornalismo/

Comunicação Social 
Reportagens e cobertura de eventos. 

Setor produtivo 

Este público poderá se beneficiar por ter interesse nas informações estratégicas 

do Sismoi que ajudarão na definição de planos de negócios e possíveis nichos de 

mercado.  É importante que a linguagem do Sismoi seja adequada ao público 

de não especialista. Seria interessante incluir na plataforma, além de dados 

estatísticos, algumas análises de conjuntura. 

 

Políticas Públicas 

Políticas públicas é uma categoria de análise que veio como um resultado não só pelas 

percepções dos especialistas, como também, pelo fato do Sismoi ser intrínseco à Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC) instituída pela Lei nº 12.187/2009 e regulamentada pelo Decreto 

7390/2010. Com os objetivos previstos na PNMC de alinhamento ao desenvolvimento sustentável, 

fundado na redução das desigualdades sociais, crescimento econômico e erradicação da 

pobreza, nota-se claramente a complexidade de monitoramento dos impactos das mudanças 

do clima. 

Desse modo, o Sismoi vem se estruturando para consolidar-se como uma política pública, a partir 

da articulação da PNMC, bem como, da articulação da diversidade de políticas públicas 

desenvolvidas no país nas esferas federal, estadual e municipal, que por sua vez se conectam a 

pluralidade de temas e de atores sociais do poder público, setor privado, sociedade civil 

organizada, movimentos sociais, academia, entre outros. 

Além da articulação de políticas públicas, nessa categoria de análise das percepções dos 

especialistas, estão inseridos os desafios do Sismoi que se entrelaçam à conjuntura estruturante 

político-econômica nacional e internacional; à governança democrática e participativa, às 

fragilidades da formulação, execução e monitoramento das políticas públicas municipais, 

abrangência territorial de realidades distintas, análises da percepção da sociedade sobre 

mudanças do clima, bem como a necessidade de formação dos usuários.  
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Num olhar para o ciclo das políticas públicas que inclui o monitoramento e avaliação, o Sismoi 

tem papel fundamental de contribuição ao bem-estar social da população brasileira, contudo a 

gestão de políticas públicas necessita de recursos financeiros vinculados ao orçamento público 

para alcançar a magnitude que se espera.  Nesse sentido, cabe destacar que o sistema de 

monitoramento de impactos das mudanças climáticas está presente nos objetivos prioritários do 

Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 do governo federal, inserido no Programa 2050 - Mudança do 

Clima, o que dá lastros e fortalecimento para uma política pública. 

Segundo as percepções dos especialistas deve existir uma articulação estratégica do Sismoi com 

os PPAs municipais, pois acreditam que o Sismoi pode ser usado como critério para definir onde e 

o que deve ser feito em busca de minimizar a vulnerabilidade referente às mudanças do clima.  

O Sismoi se apresenta com forte potencial de indução de políticas públicas locais com os 

indicadores sendo ferramentas adicionais para a definição de políticas de médio e longo prazo, 

permitindo ao gestor uma visão e análise abrangente e integrada de quais são os desafios da 

gestão. 

Por meio da articulação de políticas públicas, o Sismoi poderia deflagar uma ferramenta 

dialogada com indicadores dos diferentes instrumentos de planejamento e monitoramento de 

políticas públicas, com as quais deve se envolver a fim de acompanhar e observar os impactos 

das mudanças climáticas. 

 

Multiescalas 

As percepções dos especialistas colocaram o desafio do Sismoi em alinhar as diferentes escalas 

das bases de dados e da implementação de políticas públicas, apontando como uma 

fragilidade que pode comprometer a efetividade do Sistema. 

Não está perceptível, para os especialistas, como as diversas esferas de governo poderão utilizar 

o Sismoi, visto que existe uma especificidade em cada setor estratégico e prioritário (Água, 

Alimento, Energia) quanto à responsabilidade de gestão. Para exemplificar foi citado: o setor 

água tem o abastecimento público, majoritariamente, suprido pela oferta local no país, à 

exceção do Semiárido; o setor de alimentos tem escala local, regional e nacional; e o setor 

energia, que é dividido nas quatro regiões eletro-geográficas mais Itaipu e com sistema integrado 

nacionalmente. 

Por outro lado, apareceu uma sugestão que aparentemente não visualiza a fragilidade 

mencionada anteriormente, pois se acredita que seria interessante adicionar na escala regional 

e nacional indicadores dos impactos observados, criando um novo conjunto de informações para 

monitorar os impactos como perdas e danos, ou seja, não se trata de incorporar indicadores de 

perturbação, vulnerabilidade e exposição. 

 

Gestão do SISMOI 

A categoria de análise de Gestão do Sismoi se apresenta pela importância de qualquer política 

pública ou projeto buscar a eficiência, eficácia e efetividade o que exige alinhamento de 

objetivos, métodos, orçamento, equipe, entre outros elementos. A gestão exigirá espaços de 

diálogos para o planejamento, monitoramento e avaliação buscando clareza e olhar estratégico 

em suas opções dos processos a desenvolver, num aprimoramento permanente que gere 

benefícios e impactos positivos de médio e longo prazo. 
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Desse modo, as percepções apontaram necessidades de aprimoramento do Sismoi, sendo neste 

momento a principal demanda relacionada ao número de indicadores do Sismoi que foi 

considerado em excesso. Apesar dos indicadores terem sido bem selecionados, de forma geral, 

apontou-se para o risco de redundâncias e dificuldades na tomada de decisão. Quanto aos 

indicadores de vulnerabilidade foi levantada a indagação do número elevado que poderia 

amenizar a estimativa de vulnerabilidade, sendo dado o seguinte exemplo: ao usar muitos 

indicadores, se um é muito baixo, todos os outros compensam e no final o risco é baixo, 

camuflando a realidade. Uma alternativa sugerida é permitir aos usuários a seleção de 

indicadores que são de interesse do tomador de decisão.  

Outro aspecto trazido para o aprimoramento do Sismoi Semiárido e Brasil é quanto o 

aprofundamento necessário sobre a adequação dos indicadores para cada realidade. 

As percepções sobre o SEP Energia, também sugeriram o aprimoramento nessa fase do Semiárido, 

consideraram que alguns indicadores precisam ser mais bem definidos gerando uma base de 

informações enxuta.   

De forma geral, essa categoria surgida a partir da análise das percepções dos especialistas reflete 

a importância da gestão do Sismoi que deverá passar por avaliações e consequentes ajustes à 

medida que estiver em utilização pelos usuários, sendo o uso da ferramenta fundamental para 

obter mais elementos de análise. 

Por fim, foi sugerido que o Sismoi tenha avaliação anual com oficinas e outras estratégias 

participativas junto aos especialistas, gestores públicos e representações da sociedade civil. 
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4. Relatoria da Oficina para Consolidação dos 

Indicadores do Sismoi- Semiárido, Campina 

Grande, PB 

Apresenta-se aqui a relatoria da “Oficina para Consolidação dos Indicadores do Sismoi – 

Semiárido” que foi realizada na cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba (PB), no salão 

de eventos cedido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP) entre os dias 12 e 

13 de junho de 2019. 

O Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CCST/INPE) 

coordenou a realização da oficina, em nome do servidor Gustavo Felipe Balué Arcoverde, com 

apoio da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) na organização logística de diárias e do Instituto 

Nacional do Semiárido (INSA) para traslado entre as cidades de João Pessoa e Campina Grande. 

O auxílio do Diálogos Setoriais foi direcionado ao coffee break, traslados e contrato da perita e 

moderadora da Oficina, Maria Henriqueta Andrade Raymundo.   

Os objetivos da Oficina eram apresentar o Sismoi, Sismoi-MVP, com seus respectivos indicadores e 

histórico, propiciar um espaço para análise coletiva entre os especialistas convidados sobre 

indicadores considerados críticos em etapa anterior a fim de viabilizar a consolidação dos 

mesmos em etapa subsequente, além de obter um feedback geral dos especialistas em relação 

ao Sismoi em busca do seu aprimoramento. 

Participaram da Oficina 32 especialistas de instituições de governo, academia, JRC, órgãos 

colegiados, com atuação nacional e regional (Semiárido) em face à problemática de impacto 

e vulnerabilidade climática. Foram mobilizados 7 pesquisadores da equipe do Sismoi do 

CCST/INPE e a coordenação deste Centro. Além disso, teve a participação de 2 analistas da 

equipe da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP);  1 anfitrião da FIEP e a perita Maria 

Henriqueta Andrade Raymundo, contratada pelo Diálogos Setoriais. 

Na Oficina houve a participação de 28 instituições, conforme relação a seguir: 

1. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

2. Instituto Nacional do Semiárido (INSA) 

3. Agência Executiva de Gestão das Águas do Governo do Estado da Paraíba (AESA) 

4. Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

5. Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

6. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

7. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 

8. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

9. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

10. Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CCST/INPE) 

11. Universidade Federal do Ceará (UFC/Coema) 

12. Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Universidade Estadual de Campinas 

(NIPE – Unicamp) 
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13. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

14. Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

15. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Semiárido (Embrapa Semiárido) 

16. Rede Nacional de Pesquisa (RNP) 

17. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 

18. Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR /BA) 

19. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 

20. Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco / Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (CBHSF/Univasf) 

21. Joint Research Centre (JRC) 

22. Laboratório de Educação e Política Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz / Universidade de São Paulo (Oca/Esalq/USP) 

23. Agência Nacional das Águas (ANA) 

24. GIZ - Agência Alemã de Cooperação Internacional 

25. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) 

26. Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

27. Instituto Federal de Alagoas (IFAL) 

28. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) 

 

A Programação foi desenvolvida nos dias 12 e 13 de junho, conforme detalhamento abaixo: 

Tabela 6 | Programação do Evento 

12 de junho de 2019 

Horário Atividades 

08:30 Boas vindas 

08:50 Apresentações de equipe e convidados 

10:10 Coffee Break 

10:30 Objetivos e agenda  

10:50 Histórico do Sismoi e Plataforma Sismoi-WEB MVP 

11:30 Construção de indicadores e índices de Impacto da Mudança Climática 

12:20 Almoço 

14:00 Perturbação climática 
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14:30 Vulnerabilidade e Exposição 

15:30 Coffee Break 

15:50 Análise dos formulários de avaliação dos indicadores pelos especialistas (via on-line) 

17:00 Encerramento do dia 

13 de junho de 2019 

Horário  Atividade 

08:00 Orientações da dinâmica Café ComPartilha para indicadores críticos 

08:40 Dinâmica do Café ComPartilha para indicadores críticos 

12:10 Almoço 

13:40 Relatoria Café ComPartilha e Cantinho de acesso Sismoi-Web 

14:40 Apresentações dos resultados do Café ComPartilha  

16:10 Avaliação e considerações 

17:40 Encerramento Oficina 

 

Desenvolvimento da Programação | 1º dia 

 

Boas Vindas e Apresentações 

A programação teve início, no dia 12 de junho às 08h30, com as boas vindas aos participantes 

dadas pelo anfitrião da FIEP Paulo Tarso; por Jean Ometo - coordenador do CCST/INPE -, por 

Rodrigo Braga do Ministério da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo 

coordenador da Oficina, Gustavo Arcoverde do CCST/INPE. 

Em seguida a moderação da Oficina conduziu dinâmica de apresentação de todos os 

participantes. Os participantes foram convidados a formar duplas para conversarem por 15 

minutos com as seguintes orientações:  

A dupla deveria se apresentar entre si dizendo o nome, município e unidade federativa de 

moradia, instituição que estava representando, além de registrar em papel a sua principal área 

de atuação, considerada como sua “bagagem de experiências” e suas expectativas para a 

Oficina. 
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Após as conversas as duplas formadas se apresentaram na plenária geral, sendo que uma pessoa 

da dupla apresentava a outra, expondo seus registros sobre a bagagem de experiências e as 

expectativas, além de inserir um localizador de moradia no mapa do Brasil. 

 

 

 

Figura 6 | Exposição da Bagagem de experiências, localização de moradia e expectativas dos 

participantes da Oficina 
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Objetivos e Agenda 

Após as apresentações dos participantes e o coffee break, a moderadora retomou as atividades 

relacionando as expectativas e bagagem de todos com os objetivos e a programação da 

Oficina. Além disso, deu orientações logísticas para o bom funcionamento das atividades do dia. 

 

Histórico do SISMOI e Plataforma SISMOI-WEB MVP 

Este tópico da oficina foi apresentado por Rodrigo Braga da Coordenação Geral do Clima do 

MCTIC e Isabela da Silva, da RNP. 

 

 

Figura 7 | Palestrantes do Histórico sobre o Sismoi 

 

Rodrigo Braga trouxe o histórico do Sismoi a partir da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, 

instituída pela Lei 12.187/2009, ressaltando o seu Art 5º que define as diretrizes: 

• III - as medidas de adaptação – reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a 

vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; 

• VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão 

de tecnologias, processos e práticas orientados, entre outras coisas, a identificar 

vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas. 

Outro aspecto relevante na apresentação de Rodrigo foi a presença do Sismoi no PPA 2016-2019, 

mais especificamente no Programa 2050: Mudança do Clima, no objetivo 0540 que é gerar e 

disseminar informação, conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos 

das mudanças climáticas, destacando-se ainda a iniciativa 0524 para o desenvolvimento e 

implementação do projeto-piloto do sistema de monitoramento e observação dos impactos da 

variabilidade e da mudança do clima. 

Comentou sobre a integração de uma série de dados como: economia, água, alimentos, energia, 

saúde humana, cidades, zonas costeiras e biodiversidade. Relatou sobre as ações realizadas 

como: 

• Workshop Internacional Challenges for the Monitoring and Observation of the Impacts of 

Climate Change, set/2014. 

• Workshop Sistema de Monitoramento de Impactos das Mudanças Climáticas – SISMOI, 

fev/2015. 
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• Projeto-Piloto do SISMOI 

• Recorte territorial e setorial: 

• Semiárido – alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, heterogeneidade de 

impactos observados, agentes e condições biogeográficas e socioeconômicas 

• Água;  

• Alimento;  

• Energia. 

• A resolução dos dados, quando disponíveis, seria nível municipal. 

• 2017 - Início da colaboração com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 

 

Na sequência Isabela da Silva apresentou parte do histórico do Sismoi com o envolvimento da 

RNP que desenvolveu o Design Thinking com os focos em entender com clareza o escopo da 

solução; garantir a participação dos usuários na criação da solução e desenvolver um sistema 

baseado em necessidades reais. 

Relatou brevemente que houve a realização de 40 entrevistas em profundidade, com 24 

presenciais, 16 virtuais envolvendo 27 Organizações, além do workshop de co-criação com a 

participação de 37 pessoas. Este processo levou ao delineamento de 3 protótipos da Plataforma 

do Sismoi chegando a versão de Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product - MVP). 

 

Construção de Indicadores e Índicies de Impacto da Mudança Climática 

Gustavo Arcoverde do CCST/INPE apresentou o processo metodológico de construção dos 

indicadores e índices de Impacto da Mudança Climática. Iniciou com as explicações sobre os 

objetivos do Sismoi que são consolidar e integrar informações que possibilitem análises e 

monitoramento dos impactos da mudança do clima observados e projetados, dando subsídio 

aos tomadores de decisão para ações de adaptação. 

 

Figura 8 | Gustavo Arcoverde – Coordenador da Oficina e Palestrante 
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Histórico do desenvolvimento dos indicadores: 

• ▪ Ago-Dez/2018: Pré-Seleção de indicadores do SEP Água 

• ▪ Dez/2018: Primeira versão do visualizador (MVP) com indicadores do SEP Água 

• ▪ Jun/2019: Pré-Seleção de indicadores do SEP Água, Alimentos e Energia 

• ▪ Jun – Out/2019: Etapa de Consolidação (em desenvolvimento) 

 

O que prioriza os três Setores Estratégicos e Prioritários - Água, Alimento e Energia, previstos no 

Sismoi, conforme descritos a seguir: 

Água (Segurança Hídrica) 

• ▪ Acessibilidade humana a custo acessível 

• ▪ Qualidade e quantidade de água aceitáveis para: manutenção da vida (em 

todos os níveis), desenvolvimento econômico e estabilidade política 

• ▪ Níveis aceitáveis para contenção de desastres (cheias e secas) 

 

Alimentos (Segurança Alimentar) 

• ▪ Acesso regular, permanente e universal a alimentos de qualidade e quantidade 

suficientes 

• ▪ Prioridade para famílias em situação de insegurança alimentar e para a 

produção de alimentos de agricultura familiar, da pesca e aquicultura 

• ▪ Respeito à diversidade cultural e a sustentabilidade (multidimensional) 

• ▪ Fortalecimento de ações de alimentação e nutrição  

 

Energia (Segurança Energética) 

• ▪ Contexto microeconômico: Disponibilidade de energia adequada, confiável e 

acessível para famílias e empresas 

• ▪ Contexto macroeconômico: Continuidade e manutenção de suprimentos de 

energia que são geopoliticamente confiáveis, sustentáveis e seguros 

• ▪ Soluções adequadas para suprimento de energia conforme cada região, com 

uso de energias alternativas 

• ▪ Promover a conservação de energia e a proteção do meio ambiente 

 

Arcabouço teórico para a construção dos indicadores 

Mudanças de Regime provocadas por distúrbios 

Parâmetros que oscilam em resposta a distúrbios (bacias de atração) 

Latitude: referente ao quanto o sistema pode ser mudado antes de perder sua habilidade de se 

recuperar; 

Resistência: facilidade ou dificuldade em mudar o sistema; 

Precariedade: relativo ao quão perto o estado do sistema está do threshold. 

Capacidade de resposta: Habilidade dos sistemas em mover-se dentro de um domínio de 

estabilidade (LINDOSO, 2013) 
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Sensibilidade: Propensão do sistema à mudança ou, posto de outra forma, de ser afetado por 

distúrbios (LINDOSO, 2013) 

Resiliência é descrita como a capacidade do sistema em tolerar distúrbios e ainda assim 

permanecerem no mesmo domínio de estabilidade (NORBERG; CUMMING, 2008b).  

Vulnerabilidade: olhar da resiliência do ponto de vista da “moralização”, visando a manutenção 

de um conjunto de aspectos socioambientais, dentro de um domínio de equilíbrio de interesse. 

Por exemplo, para a manutenção da segurança hídrica, ou de serviços ecossistêmicos, é preciso 

a manutenção do estado de equilíbrio límpido dá água (e do não estado de equilíbrio turvo da 

água). 

Arcabouço da vulnerabilidade é predominante na literatura sobre mudança climática, e possui 

duas abordagens: 

• Vulnerabilidade cenário-impacto dirigido: vulnerabilidade como resultado da 

adaptação aos impactos na ausência da adaptação. Impacto residual – que não foi 

neutralizado pela adaptação - representa a vulnerabilidade (BECK,2011; SMIT, WANDEL; 2006).  

• Vulnerabilidade contextual: vulnerabilidade é um contexto, ou o ponto de partida, e não 

um produto residual do impacto. É analisada a partir do conjunto de condições ambientais, 

socioeconômicas e político-institucionais no qual os sistemas se inserem (ADGER, 2006; HILHORST; 

BANKOF, 2008). O processo de adaptação está em si e in loco do próprio sistema e determina o 

impacto. 

Impacto Climático 

• Adger (2006): Resultado do nível de vulnerabilidade (contextual) com o risco climático. A 

Vulnerabilidade é composta de sensibilidade, exposição e capacidade de resposta; 

• Gallopin (1996): Resultado do nível de vulnerabilidade (contextual) com a perturbação 

climática. A Vulnerabilidade é composta de sensibilidade e capacidade de resposta (inerentes 

ao Sistema). A exposição possui a propriedade de contato entre o Sistema com a perturbação 

(intensidade, magnitude e permanência); 

• IPCC AR-4 (2007): Resultado da exposição com a sensibilidade do Sistema. A 

vulnerabilidade é observada como resultado da capacidade de resposta frente ao Impacto 

potencial, ou evidenciado (cenário-impacto dirigido); 

•  IPCC AR-5 (2014): Mesma abordagem de Gallopin (1996), apenas mudando semânticas, 

como capacidade adaptativa em vez de capacidade de resposta. 
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Figura 9 | Slide de Gustavo Arcoverde sobre Impacto Climático 

 

MVP – Semiárido (Água) 

▪ 1262 municípios 

▪ 34 indicadores simples e 11 indicadores temáticos e 4 índices (dimensões) elaborados 

pela equipe do SISMOI para o Setor de Água 

▪ Mais de 1.000.000 de registros gerados na composição das informações 

▪ Diferentes recortes e resoluções espaciais (município, microrregião, mesorregião, unidade 

de federação) 

▪ 2 cenários (otimista e pessimista) 

▪ Tempo presente, 2030, 2050 

▪ Foco principal no usuário 

▪ Comunicação de informações 

▪ Transparência metodológica 

▪ Interface agradável e de fácil navegação 

▪ Infraestrutura computacional base estabelecida 

▪ Questões de eficiência computacional 

▪ Potencial para introdução de novos indicadores com diferentes recortes 

temáticos e espaciais 

▪ Adaptação para especificidades de novos indicadores 

▪ Metodologia participativa ainda a ser abordada 

▪ Definições dos pesos para composição dos indicadores e validação com 

especialistas no âmbito científico 
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Apresentação da Plataforma Versão MVP 

Mauro Assis do CCST/INPE, logo após o almoço, fez uma apresentação navegando na Plataforma 

do Sismoi, com dados fictícios, demonstrando os recursos tecnológicos e as possibilidades de uso 

da ferramenta. 

 

Figura 10 | Palestrante Mauro Assis 

Após a explanação de Mauro, foi instalado o “Cantinho Sismoi” para quem quisesse explorar e 

tirar dúvida de acesso ao Sismoi-Web. 

 

Figura 11 | “Cantinho Sismoi” na FIEP 

 

Perturbação Climática 

Lincoln Muniz Alves do CCST/INPE apresentou o tema Perturbação Climática a partir dos tópicos:  

• Entendendo os objetivos 

• Critérios de seleção e tipos de indicadores 

• Considerações Finais 

• Indicadores Sensibilidade – Capacidade Adaptativa – Exposição das SEP 
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Figura 12 | Palestrante Lincoln Muniz Alves 

 

Dado importante sobre o Nordeste - entre 2012 e 2015 teve prejuízos de R$104 bilhões por causa 

da falta d’água. Desse total, R$ 74,6 bilhões foram na agricultura, R$20,6 bilhões na pecuária e 

R$ 1 bilhão na indústria. 

PERTURBAÇÃO  São grandes picos de pressão, além do intervalo normal de variabilidade em 

que o sistema opera e, geralmente, se originam além do sistema ou local em questão. Porém, as 

perturbações podem ser exógenas, endógenas ou ambas, dependendo da escala na qual o 

sistema foi definido. Por convenção, o termo perturbação será utilizado para denotar os processos 

externos (especificamente climáticos) que interagem com o sistema socioecológico analisado e 

que possuem capacidade de transformação significativa no sistema, seja ela lenta ou repentina. 

(TURNER et al., 2003; KASPERSON et al., 2005; GALLOPÍN, 2006) 

 

Como atacar o problema? 

• Modelos Climáticos Globais (GCMs) – a melhor ferramenta, pois levam em conta de 

forma quantitativa o comportamento do sistema climático e suas interações; 

• Limitação: resolução horizontal desses modelos que são da ordem de 100 a 200 km 

quadrados; 

• Modelos Climáticos Regionais (MCR) – proporciona uma representação mais realística 

de características da região e processos atmosféricos de menor escala; 

• Incertezas. 
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Figura 13 | Slide do Lincoln Muniz 

 

Para encerrar apresentou algumas considerações: 

• Pragmatismo é fundamental 

• Nem todos os dados desejados estão disponíveis. Nem todos os dados disponíveis são 

relevantes 

• Seleção de índices transparentes e de fácil entendimento; 

• Planejar a melhor forma de apresentar e comunicar – estágio inicial 

• Futuro planeja-se utilizar resultados em alta resolução espacial (ex.: CMIP6/CORDEX-

CORE) 

• As cidades e regiões brasileiras são muito diversas, inclusive dentro das cidades há 

territórios diversos (ex. capacidade institucional) 

 

Vulnerabilidade e Exposição 

Karine Rocha e Thales Penha, ambos do CCST/INPE, expuseram a pré-seleção de indicadores 

nos 3 Setores Estratégicos e Prioritários (SEPs) 
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Figura 14 | Palestrantes Karine Rocha e Thales Penha 

 

Explicaram os conceitos que abrangem as dimensões dos indicadores dos 3 SEPs: 

Sensibilidade 

Grau em que um sistema é afetado (adversamente ou beneficamente) por estímulos 

relacionados ao clima, de forma direta ou indireta. É uma propriedade inerente de um SSE, 

existente antes da perturbação, independente (separado) da exposição (IPCC, 2001; GALLOPÍN, 

2003). 

Capacidade de Resposta 

Habilidade do sistema de se ajustar a um distúrbio ou danos potenciais moderados, aproveitando 

as oportunidades e lidando com as consequências de uma transformação que ocorra. A 

capacidade de resposta é claramente um atributo do sistema que existe antes da perturbação 

(GALLOPÍN, 2003; 2006) 

Exposição 

Grau, duração e/ou extensão em que o sistema está sujeito à perturbação, sendo uma 

propriedade relacional entre o sistema e a perturbação. A exposição a uma perturbação 

particular pode ser determinada independentemente da vulnerabilidade (GALLOPÍN, 2003; 

KASPERSON et al., 2005; ADGER, 2006). 

 

 

Figura 15 | Slides com os SEP`Água, Alimento e Energia e seus respectivos números de 

indicadores por dimensão (BEZERRA; PENHA, 2019) 
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Análise dos Formulários de Avaliação dos Indicadores pelos Especialistas 

Gustavo Arcoverde apresentou os resultados da avaliação feita pelos especialistas sobre os 

indicadores de avaliação e monitoramento dos impactos das mudanças climáticas (IMC) na 

Região Semiárida do Brasil que é o foco inicial do Sismoi. 

Todos os especialistas receberam um formulário on-line para avaliar cada SEP (Água, Alimento e 

Energia) que continham todos os indicadores a serem avaliados, durante o mês de junho de 2019. 

No formulário havia orientação detalhada de como os indicadores deveriam ser avaliados. De 

forma geral, o especialista deveria atribuir pesos a cada indicador pré-selecionado, considerando 

a relação entre o mesmo e a perturbação (uma de cada vez). Os maiores valores de peso estão 

relacionados à intensidade da importância do indicador para cada SEP do Semiárido, 

independentemente se o indicador se referir ao aspecto positivo (fortalecimento do propósito) ou 

ao negativo (enfraquecimento do propósito).  

Após relembrar como foi realizada a avaliação, o palestrante apresentou os seguintes resultados. 

▪ Água 

▪ 35 indicadores 

▪ 32 retornos  

▪ Alimentos 

▪ 54 indicadores 

▪ 18 retornos  

▪ Energia 

▪ 46 indicadores 

▪ 19 retornos  
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Figura 16 | Slides de Gustavo Arcoverde sobre os resultados da avaliação dos especialistas 

quanto aos indicadores - Água 

 

▪ Intervalos de Referência ou Observações específicas 

▪ 3 considerados 

▪ Sugestão de inclusão/alteração  

▪ 19 consideradas 
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Figura 17 | Slides de Gustavo Arcoverde sobre os resultados da avaliação dos especialistas 

quanto aos indicadores – Alimento 

 

▪ Intervalos de Referência ou Observações específicas 

▪ Zero considerado 

▪ Sugestão de inclusão/alteração  

▪ 16 consideradas 
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Figura 18 | Slides de Gustavo Arcoverde sobre os resultados da avaliação dos especialistas 

quanto aos indicadores – Energia 

 

▪ Intervalos de Referência ou Observações específicas 

▪ 5 considerados 

▪ Sugestão de inclusão/alteração  

▪ 11 consideradas 

 

 Dentre os resultados dessa avaliação feita online surgiram os indicadores críticos, ou seja, 

aqueles com alta variação de pesos; ou concentração abaixo da média; alta concentração de 

pesos baixos, com valor 0; alta concentração de “Não conhecimento / Não entendimento” e; 

intervalo de referência ou informação adicional (explicação por extenso). Estes foram os 

indicadores levados para análises na Oficina, trabalhados em seu segundo dia de atividade. 

 

Desenvolvimento da Programação | 2º dia 

 

Orientações da Dinâmica Café ComPartilha para Análises dos 

Indicadores Críticos 

Maria Henriqueta Andrade Raymundo, moderadora da oficina, apresentou como seria realizada 

dinâmica do Café ComPartilha, que é uma técnica metodológica para propiciar a participação 

e interação entre diversos atores de forma a maximizar o diálogo e extrair a inteligência coletiva. 

O Café ComPartilha é inspirado nos princípios do World Café e da Educação Popular, com 

ambiente acolhedor, escuta sensível, trocas de experiências, registro e sistematização de diálogos 

(RAYMUNDO et al, 2015). 

Explanação sobre a metodologia: 
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1) Em cada mesa haverá uma pessoa Anfitriã. Essa pessoa vai ficar fixa na mesa e terá o papel 

de guardar a memória dos diálogos e reflexões da mesa, além de fazer uma síntese para relatar 

ao final da atividade. Será tocado o “Sino de Santiago de Compostela” para que todos mudem 

de mesa, com exceção do Anfitrião/Anfitriã. A cada rodada o Anfitrião/Anfitriã receberá as 

novas pessoas na mesa e compartilhará os diálogos anteriores, estimulando novos diálogos, 

reflexões e anotações. 

2) As demais pessoas da mesa são chamadas de “Viajantes”. A cada rodada vão para uma nova 

mesa, para um novo tema levando suas contribuições e interagindo com outras pessoas. Todos 

os Viajantes terão a oportunidade de passar por todas as mesas. 

3) É necessário que os Viajantes ajudem a registrar o diálogo, as reflexões principais nas folhas 

sobre a mesa. Este registro das ideias principais vai contribuir para a memória dos diálogos que o 

Anfitrião/Anfitriã apresentará ao final das rodadas. 

4) Os participantes devem se acomodar nas mesas para que dialoguem sobre os indicadores 

críticos de cada SEP. Os diálogos, reflexões e avaliações devem ser feitos a partir das perguntas 

orientadoras dispostas sobre a mesa, juntamente dos indicadores. 

 

Dinâmica Café ComPartilha para Indicadores Críticos 

Após as explanações da metodologia o Café ComPartilha foi desenvolvido com os participantes 

distribuídos em 6 mesas sendo duas mesas para cada SEP que trazia de 4 a 5 respectivos 

indicadores críticos, conforme ilustração da figura 16. 

 

Figura 19 |  Esquematização das 6 mesas, sendo duas por SEP com seus respectivos número de 

indicadores críticos para avaliação dos especialistas. 

O anfitrião de cada mesa foi o indicado a seguir: 

 

 

 

 

 

SEP Água 

Mesa 1 - Daniel Andrés  

Mesa 2 - Carlos Galvão 

SEP Alimento  

Mesa 1 – Diogo Santos 

Mesa 2 – Aldo Sales 

SEP Energia  

Mesa 1 – Hélio Camargo 

Jr. 

Mesa 2 – Enio Pereira 
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Foram realizadas 6 rodadas, com 5 trocas de mesas pelos participantes, o que possibilitou que 

todos dialogassem e avaliassem os indicadores de cada mesa, interagindo e contribuindo para 

todos os SEPs. Cada rodada de diálogos durou cerca de 30 a 40 minutos. 

 Os participantes de cada mesa se orientavam para avaliar os indicadores críticos por 

meio das seguintes perguntas que estavam em formulário sobre a mesa. 

▪ Houve dificuldade de interpretação? Se sim, como poderia ser a descrição? 

▪ O indicador é pertinente? Se sim, qual o peso de importância para este indicador 

relacionado a cada Perturbação Climática? 

▪ Se não aceitam, algum indicador sugerido na lista poderia substituir o indicador em 

questão? Qual o peso atribuído? (Informar Fonte do dado, etc.). 

▪ Se nenhum indicador sugerido na lista possa substituir, algum outro indicador semelhante 

poderia contribuir? Qual o seu respectivo peso? (Fonte do dado, etc.). 
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Figura 20 | Registros fotográficos de momentos do Café ComPartilha 
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Indicadores críticos por SEP analisados durante o Café ComPartilha 

 

SEP - ÁGUA 

1. Demanda hídrica para o abastecimento humano  
2. Perdas de água no sistema de distribuição de abastecimento  
3. População atendida pela rede de abastecimento de água  
4. Abastecimento por Cisternas/Poços 
5. Cobrança pela Água  
6. Domicílios Inadequados  
7. Políticas públicas para alternativas ao abastecimento de água por rede geral de distribuição  
8. Existência de plano municipal de saneamento básico 
9. Nível de implementação e articulação da Agenda 21 Local nos municípios  
10. Percentual de cobertura natural em áreas de alto declive no município 

 

SEP - ALIMENTO 

1. Proporção do uso de agrotóxico e/ou adubação química 
2. Irrigação de grande escala  
3. Disponibilidade de energia elétrica nos estabelecimentos agropecuários 
4. Analfabetização do responsável do estabelecimento agropecuário  
5. Existência de maquinário e produtividade agrícola, considerando distribuição fundiária 
6. Percentual de crianças menores de 2 anos desnutridas 
7. Número médio de pessoas na família  
8. Rentabilidade média anual do produtor vinculado ao Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA 
9. Número de unidades receptoras do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  
10. Bancos Comunitários de Sementes  
11. Abrangência do Auxílio Emergencial Financeiro (Bolsa Estiagem)  
12. Adesão ao Programa Cidades Resilientes 
13. Nível de implementação e articulação da Agenda 21 Local nos municípios  
14. Desigualdade de renda  
15. Área da agropecuária em relevo inadequado  
16. Áreas degradadas e/ou susceptíveis aos processos de desertificação  
17. Concentração de estrutura fundiária 

 

SEP - ENERGIA 

1. Continuidade do fornecimento de energia elétrica  
2. Geração de eletricidade total per capita  
3. Diversificação da geração de eletricidade  
4. Produção de petróleo per capita  
5. Produção de gás natural per capita  
6. Intensidade exploratória de recursos de petróleo e gás natural 
7. Potencial hidráulico  
8. Capacidade total instalada de geração de energia elétrica per capita  
9. Capacidade instalada em refino de petróleo  
10. Capacidade instalada de plantas de gás natural 
11. Capacidade instalada em autoprodutores de energia  
12. Preço médio de gasolina ao consumidor considerando a renda per capita 
13. Produto Interno Bruto (PIB) estadual 
14. Ocorrência de focos de queimadas  

15. População residente 
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No período da tarde do dia 13 de junho, após o almoço, foi realizada a atividade de 

sistematização dos diálogos, reflexões e avaliações do Café ComPartilha. Para tanto, as duas 

mesas de cada SEP foram unidas com os especialistas específicos das respectivas áreas, além dos 

anfitriões de cada mesa que tinham a missão de guardar a memória dos diálogos, reflexões e 

avaliações realizadas durante as seis rodadas da atividade.  

O objetivo deste momento foi propiciar mais um espaço de análise, porém com olhares 

direcionados dos especialistas das áreas, bem como, organizar o registro das informações de 

forma sintética. 

 

Figura 21 | Mesas dos SEPs Água, Energia e Alimento com os anfitriões e respectivos especialistas 

 

Apresentações dos Resultados do Café ComPartilha 

Neste momento foram realizadas três apresentações, ou seja, os resultados do Café ComPartilha 

de cada um dos SEPs. 

De forma geral, as explanações foram sobre a pertinência e relevância de cada indicador crítico. 

Os especialistas relataram que foram muitas reflexões e que muitas vezes não conseguiram 

chegar num consenso, o que gerava a necessidade do CCST/INPE continuar em suas análises 

após a oficina para tomar a melhor decisão. Consideraram que possuem apenas uma visão 

parcial do todo e são muitas informações complexas para o pouco tempo de oficina. 

Sobre o SEP Água foi destacada que a maior controvérsia deu-se sobre o indicador de “Cobrança 

ou Tarifa da Água”. Chamaram a atenção para a necessidade de inclusão do recorte espacial 

de bacia hidrográfica que não está considerado no Sismoi. A Agência Nacional das Águas 

poderia contribuir, visto que tem muitos indicadores. Gustavo Arcoverde, neste momento, 

apresentou a reflexão de que a bacia hidrográfica seria pertinente, porém, 95% a 99% dos dados 

estão em nível municipal ou estadual. A não ser quanto aos dados biofísicos. Portanto, seria 

preciso fazer algumas transformações para alcançar em nível de bacia hidrográfica e assim, usar 

outro ponderador ou se faria medições indiretas. Portanto, tem que ser avaliado se seria tão 

importante ter um erro associado ou se é mais prudente deixar como está e criar um buffer 

considerando os municípios que fazem parte da bacia hidrográfica. 

Quanto ao SEP Alimento destacou-se o consenso do grupo quanto à relevância e pertinência de 

muitos indicadores, precisando de pequenos ajustes como na descrição e alteração de 

dimensão. O indicador “bolsa estiagem” é visto como uma ação emergencial e por ele não ser 

continuado não seria tão interessante entrar como indicador, mas, de toda forma é um bom 
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indicador. Houve polêmica no indicador de “áreas degradadas e/ou susceptíveis aos processos 

de desertificação”. Avaliaram que deve ser separado, pois área degradada implica em planos 

de manejo diferenciados, enquanto “áreas susceptíveis aos processos de desertificação” o gestor 

municipal consegue utilizar ferramentas para mitigar, ter ações diretas para evitar que a área 

entre em processo de desertificação. 

No SEP Energia a avaliação dos indicadores levou a maior exclusão de indicadores. Os 

especialistas consideraram que este SEP precisará de maior atenção e ajustes. São indicadores 

com forte intersecção com indicadores de outros setores, como água, alimentos, sociedade, etc. 

Especificamente para a região do Semiárido, torna-se mais importante, por se tratar de uma 

região com déficit de água, problemas sociais graves, mas com fartura de recursos solares e 

eólicos cujo modelo de exploração e de negócio não tem tido retorno para a região.  

Todos os resultados gerados pelo Café ComPartilha apresentados durante a Oficina, foram 

sistematizados e organizados pela moderada e estão descritos na parte 1 deste relatório geral, 

como “Percepções sobre o Impacto das Mudanças Climáticas a partir dos Indicadores Críticos 

do Sismoi”. 

 

Avaliação e Considerações Gerais da Oficina 

Após as apresentações dos resultados do Café ComPartilha, foi aplicado um formulário de 

avaliação da Oficina sobre os aspectos gerais de organização; instalações físicas; conteúdo 

trabalhado; metodologia da oficina; carga horária; equipe de moderação da oficina; 

apresentações realizadas no primeiro dia; conexão da oficina com a atuação profissional de 

cada pessoa; oportunidade de participação na oficina, e por fim uma auto avaliação sobre a 

participação de cada um.  

Os resultados dessa avaliação foram sistematizados e apresentam-se em forma de gráfico na 

figura 22. 

 

Figura 22 | Avaliação Geral da Oficina 
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Para o encerramento foi aberta uma roda de conversa na qual os participantes fizeram suas 

avaliações e considerações livremente. Alguns se pronunciaram ressaltando aspectos gerais dos 

indicadores, do Sismoi e da Oficina, conforme registros a seguir. 

 Todos os indicadores discutidos são relevantes, a massa crítica presente na Oficina 

concordou com isso. Existe uma vulnerabilidade institucional e de conhecimento muito 

forte na região do Semiárido, é preciso explorar essas lacunas de produção de 

conhecimento na região. Publicamos muito na região, mas, com baixa qualidade. O 

Sismoi pode contribuir para melhorar essa vulnerabilidade institucional e de 

conhecimento, a região do Semiárido pode ser um grande laboratório a gerar políticas 

públicas relevantes. 

 A comunidade científica tem que comunicar e publicar. O Sismoi precisa beber na 

ciência. Ele pode oferecer um universo de informações e retroalimentar. 

 Considera importante criar um grupo de assessoria técnica como no IPCC, pois o desejo 

é que o Sismoi seja política pública. Que este grupo de especialistas continue envolvido 

em outras etapas do Sismoi. 

 Não há dúvidas que a Oficina foi muito importante. A equipe de moderação foi o ponto 

forte e os pontos fracos foram o espaço e a carga horária, que ficou muito abaixo da 

necessidade, pois o assunto é denso. 

 A Oficina foi muito importante para fortalecer todas as instituições que precisam estar 

unidas. Trabalhar com políticas públicas vai fortalecer a todos. 

 Nós especialistas, participamos de muitos encontros, porém todos sem continuidade. 

Portanto, é fundamental que não fiquemos apenas nessa oficina, que o Sismoi seja 

continuado e transformado em política pública. 

 É preciso pensar nas estratégias de continuidade e a partir do Semiárido. 

 Muitos aprendizados. A intenção coletiva é muito importante, pois só orçamento não 

basta. 

  

Para encerrar a Oficina, Jean Ometo – Coordenador do CCST/INPE - fez um breve 

pronunciamento inspirador e reflexivo: 

“Agradeço a todos e ao Peter, pois chegar aqui depois de seis anos, demonstra a persistência 

como elemento de consolidação, mostra que a interlocução é necessária para levar adiante. 

Outro elemento importante é que precisamos transcender o Semiárido, chegar a todo o país e 

entender a importância do Sismoi. A plataforma é a relação entre gestão e ciência. As estratégias 

para uma iniciativa ser longeva dependem de recursos, de intelecto, de conhecimentos. Como 

podemos pensar a Plataforma? É preciso criar este lastro que vai desde a estrutura. A coprodução 

começa quando alguém começa a rodar. Na minha leitura é um exercício de persistência. Se 

conseguirmos pensar que isso é a semente de resistência. A relação de confiança é profunda, 

clara e objetiva para que tudo dê certo. Como criar nós temáticos, nós institucionais? O pensar 

sobre a longevidade passa pelas relações, pelas instituições.” 
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5. Considerações Gerais do Relatório 

O presente relatório abordou uma etapa importante da construção coletiva do Sismoi – Semiárido, 

tratando dos seus indicadores críticos e estratégias estruturantes para avançar na consolidação 

de uma política pública de monitoramento e avaliação dos impactos das mudanças do clima.  

A avaliação dos indicadores críticos resultou, em especial, da metodologia do “Café ComPartilha” 

desenvolvida junto aos especialistas na referida Oficina. Os resultados da Oficina devem ser vistos 

para além da percepção sobre indicadores críticos. A oficina propiciou a produção coletiva de 

conhecimentos, ampliou a capacidade de obter resultados confiáveis; gerou satisfação nos 

envolvidos facilitando futuras articulações, parcerias e cooperações técnicas, restaurou 

expectativas esquecidas no decorrer do tempo, fortaleceu laços e confiança, trazendo subsídios 

qualificados para o aprimoramento, planejamento e execução de novas ações do Sismoi. 

No que se refere às análises das percepções gerais sobre o Sismoi e seus indicadores, ressalte-se 

que foram possíveis a partir da coleta de dados pela aplicação de questionário com os 

especialistas pós-oficina. Por meio da técnica de análise temática do material bruto, resultante 

dos questionários, foram criadas as categorias de participação e construção coletiva, políticas 

públicas, formação dialógica, comunicação, multiescalas, público alvo e gestão do Sismoi. 

As categorias devem ser compreendidas de forma integrada e orgânica, elas são 

interdependentes, porém, são imbuídas de particularidades conceituais, práticas, históricas, 

culturais que incorporam também, as percepções dos especialistas a partir de expectativas, 

desafios, fragilidades ou potencialidades vislumbradas. 

Numa triangulação de dados sobre as percepções captadas na Oficina e nos questionários, é 

possível destacar alguns aspectos gerais importantes na busca por contribuir para alavancar o 

Sismoi, dando-lhe robustez.  

De modo geral, na percepção dos especialistas, o Sismoi e seus indicadores oferecem boa 

compreensão da complexidade do monitoramento e observação dos impactos das mudanças 

do clima para o Semiárido. Foi salientada a necessidade de delineamentos regionais, a fim de 

ganhar escala nacional, para não perder de vista os processos participativos e educadores de 

construção coletiva conectados às várias realidades do Brasil. 

O conjunto de indicadores e a Plataforma do Sismoi foram considerados com alto grau de 

importância sendo um forte instrumento para subsidiar as políticas públicas socioambientais no 

Brasil. No entanto, não se deve criar uma expectativa de que a ferramenta irá suprir todas as 

demandas dos tomadores de decisão. 

As percepções demonstram que o Sismoi é uma ferramenta capaz de integrar informações dos 

eixos social, econômico e ambiental, que permitirá ao setor público um retrato da situação de 

cada município, caracterizando-se num grande aporte. Há que se destacar que o Sismoi 

alcançando sua efetividade promoverá a integração de temas, atores sociais, ações e políticas 

públicas impulsionando processos e resultados a favor do monitoramento e das estratégias de 

enfrentamento dos impactos das mudanças do clima. 
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7. Anexo I 

Lista de participantes da Oficina para Consolidação de Indicadores do Sistema Brasileiro de Monitoramento e 

Observação da Mudança Climática – (Sismoi-Semiárido) 

Campina Grande/PB, 12 e 13 de Junho de 2019 

Nome Instituição E-mail 

1. Aldo Torres Sales UFPE aldo@zootecnista.com.br 

2. Aldrin Pérez-Marin INSA aldrinmartinp@gmail.com 

3. Alexandre Magno Teodosio de Medeiros AESA-PB magno@aesa.pb.gov.br 

4. Bartolomeu Israel de Souza UFPB bartolomeuisrael@gmail.com 

5. Carlos de Oliveira Galvão UFCG carlos.o.galvao@gmail.com / carlos.galvao@ufcg.edu.br 

6. Daniel Andrés Rodriguez UFRJ daniel.andres@coc.ufrj.br 

7. Daniele Sodré RNP daniele.sodre@rnp.br 

8. Diogo Victor Santos MCTIC diogo.santos@mctic.gov.br 

9. Edson Junqueira Leite MAPA edson.leite@agricultura.gov.br 

10. Enio Bueno Pereira  INPE-CCST enio.pereira@inpe.br 

11. Evandro Albiach Branco INPE-CCST evandro.albiach@inpe.br 

12. Eveline Vasquez Arroyo UFRJ eveline@ppe.ufrj.br 

13. Flavio Rodriguez de Nascimento UFC/Coema flaviorn@yahoo.com.br 

14. Gilberto De Martino Jannuzzi Unicamp-NIPE jannuzzi@fem.unicamp.br 

15. Gustavo Felipe Balué Arcoverde INPE-CCST  

16. Hélio Camargo Junior ONS hcamargo@ons.org.br 

17. Humberto Alves Barbosa UFAL barbosa33@gmail.com 
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18. Iedo Bezerra Sá  Embrapa Semiárido iedo.sa@embrapa.br  

19. Isabela Costa da Silva RNP isabela.silva@rnp.br 

20. Jean Pierre Henry Balbaud Ometto INPE-CCST jean.ometto@inpe.br 

21. João Hipólito Paiva de Britto Salgueiro CPRM joao.salgueiro@cprm.gov.br 

22. José Augusto Tosato SDR /BA jose.tosato@sdr.ba.gov.br 

23. Joselito Menezes de Souza Codevasf joselito.menezes@codevasf.gov.br 

24. Julianeli Tolentino de Limas CBHSF/Univasf julianeli.lima@univasf.edu.br / julianeli.lima@gmail.com 

25. Karine Rocha Aguiar Bezerra INPE-CCST karine.bezerra@inpe.br 

26. Lincoln Muniz Alves INPE-CCST lincoln.alves@inpe.br 

27. Marco Follador JRC marco.follador@mctic.gov.br / follador@alsocabra.com 

28. Maria Henriqueta Andrade Raymundo Oca/Esalq/USP henriquetasss@gmail.com  

29. Mariane Ravanello  ANA mariane.ravanello@ana.gov.br 

30. Mauro Assis INPE-CCST assismauro@hotmail.com 

31. Pablo Borges de Amorim  GIZ pablo.borges@giz.de 

32. Pedro Costa Guedes Vianna UFPB pedro.costa.vianna@gmail.com 

33. Pedro Ivo Mioni Camarinha CEMADEN pedro.camarinha@cemaden.gov.br 

34. Pedro Ninô de Carvalho EPE pedro.carvalho@epe.gov.br 

35. Peter Toledo INPE-CCST peter.toledo@hotmail.com 

36. Rita Márcia da Silva Pinto INPE-CCST rita.marcia@inpe.br 

37. Rodrigo Henrique Macedo Braga MCTIC rodrigo.braga@mctic.gov.br 

38. Rômulo Simões Cezar Menezes UFPE rmenezes@ufpe.br 

39. Stoécio Malta Ferreira Maia IFAL stoecio@hotmail.com / stoecio.maia@ifal.edu.br 

40. Thales Vaz Penha INPE-CCST thalesvazpenha@gmail.com, 

41. Victor Uchôa Ferreira da Silva Sudene victor.silva@sudene.gov.br 

 


