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Resumo do profissional
As mudanças climáticas ameaçam minar todos os aspectos da conservação e do desenvolvimento ao

redor do globo. Avaliar as exposições específicas às mudanças climáticas experimentadas em locais

individuais, as sensibilidades da área local e a capacidade da comunidade e do governo de se adaptarem

às mudanças nas condições revelam onde as mudanças climáticas podem ter seus maiores impactos, o

que pode ser feito para evitar desastres, e o que deve ser feito para mitigar de forma mais eficaz a

vulnerabilidade climática.

A Rare trabalha com comunidades que dependem da produção pesqueira local para sua segurança

alimentar e subsistência. As Avaliações de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas trabalham para

identificar a magnitude das ameaças representadas pelas mudanças climáticas e as oportunidades para

se adaptar ativamente e prosperar sob condições alteradas.

A orientação do CCVA apresenta duas opções para avaliar a vulnerabilidade às mudanças climáticas: uma

abordagem regional de alto nível para comparar a vulnerabilidade em áreas maiores e uma abordagem

local detalhada para explorar os fatores específicos de vulnerabilidade exclusivos de cada local. A

separação das abordagens de cima para baixo e de baixo para cima são os dois guias em que as ações

devem ser focadas regionalmente, ao mesmo tempo que fornecem orientação específica para ações

locais.

O CCVA regional integra três conjuntos de dados em larga escala, incluindo mudanças de décadas na

temperatura da superfície do mar, produtividade da pesca e eficácia do governo regional para avaliar a

exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação, respectivamente, em áreas maiores. O CCVA local

expande esses critérios para incluir vinte e seis conjuntos de dados que capturam vários componentes de

exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação dos sistemas ecológico e social. O entendimento

mais detalhado fornecido pela avaliação local informa quais ações específicas aceleraram a construção

de resiliência em cada área.

Este documento fornece orientação para a identificação de conjuntos de dados, usando esses conjuntos

de dados para pontuar cada variável para cada local, analisando dados para avaliar quantitativamente

cada componente e a vulnerabilidade geral e recomendando ações com base nos fatores de

vulnerabilidade exclusivos de cada área. Esta orientação é acompanhada por formulários FastFields para

facilitar a pontuação variável. Os formulários FastFields estão vinculados ao Data.World para análise e

cálculos de componentes e pontuações de vulnerabilidade geral, e irão gerar visualizações CCVA básicas

para disseminação às partes interessadas, tomadores de decisão e financiadores.
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1 Vulnerabilidade climática e pesca

Mudança climática e pesca

A mudança climática tem o potencial de perturbar a vida diária e os meios de subsistência em todo o

mundo. O desafio é especialmente agudo em comunidades costeiras com pescarias locais que

dependem de recifes de coral. Esses ambientes estão se aproximando rapidamente - com alguns já

ultrapassando - dos limites de branqueamento, pelos quais as temperaturas do mar criam estresse

térmico que faz com que o coral expulse a fauna simbiótica que produz nutrientes essenciais, levando à

mortalidade do coral. A temperatura da superfície do mar - um fator primário de eventos de

branqueamento - aumentou 0,07 ° C (0,13 ° F) por década no último século (EPA, 2015), e essa taxa mais

do que dobrou para 0,17 ° C (0,31 ° F) por década nos últimos 30 anos (Good, 2007).

O aquecimento do oceano também leva a tempestades tropicais mais severas e frequentes, com

expectativa de aumento da intensidade da tempestade em até 11% até 2100 (Knutson et al. 2010).

Tempestades mais fortes resultam em ondas de tempestade mais altas que causam enchentes severas e

danos às comunidades costeiras. O impacto das ondas de tempestade será agravado pela elevação do

nível do mar, que aumentou 20 cm no século passado, com 40% dessa elevação ocorrendo nos últimos

25 anos, e agora é em média 3,2 mm por ano (NASA, 2018). Essa combinação ameaça a erosão da

infraestrutura crítica que permite a operação da pesca costeira e ameaça diretamente a vida dos

residentes costeiros.

Outros fatores, como mudanças na química dos oceanos, podem ser mais importantes do que a

temperatura na destruição dos recifes de coral (Harley, 2006). Da mesma forma,mudanças de nutrientes

e assoreamento também causarão mudanças nos sistemas de recifes impulsionadas por mudanças nos

padrões de circulação global.

O aspecto mais assustador do desafio climático é que nenhuma dessas mudanças ocorre isoladamente.

Todas essas mudanças estão ocorrendo ao mesmo tempo e, embora nem todos os locais enfrentem as

mesmas ameaças, a natureza complexa do desafio requer soluções abrangentes que forneçam alívio de

mudanças contínuas, abordem os fatores subjacentes e evitem descarregar a vulnerabilidade em outras

áreas principais à má adaptação. Por exemplo, diversificar os meios de subsistência é uma estratégia de

adaptação amplamente aceita. No entanto, embora o investimento na agricultura em áreas baixas possa

reduzir a dependência da pesca vulnerável, pode aumentar a vulnerabilidade a tempestades no curto

prazo e o aumento do nível do mar no longo prazo, trocando uma vulnerabilidade por outra, enquanto

falha em aumentar a resiliência. As adaptações inteligentes devem considerar as condições climáticas

mais amplas, identificando ações significativas e resilientes a um futuro de mudanças.

As Avaliações de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas (CCVAs) trabalham para identificar as ameaças

climáticas específicas que enfrentam locais individuais e como os sistemas ecológicos e sociais locais

tendem a responder para entender quais mudanças de ameaças provavelmente terão seus maiores

impactos e onde. Os CCVAs exploram os principais desafios enfrentados por cada local e trabalham para

identificar as ações que serão mais benéficas, dadas as características e desafios específicos do local. Ao

desenvolver uma compreensão abrangente dos desafios enfrentados pelas comunidades e quão bem
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preparada cada comunidade está para enfrentá-los, fornece uma perspectiva perspicaz sobre como

melhorar a resiliência dessa comunidade às mudanças climáticas.

O Fish Forever incentiva a mudança de comportamento nas comunidades que dependem da pesca ao

conectar a conservação inteligente com benefícios diretos para a subsistência local, agora e no futuro.

Para fazer isso, é necessário compreender e se adaptar às condições futuras. As avaliações de

vulnerabilidade às mudanças climáticas iluminam os desafios, pontos fortes e oportunidades presentes

nas comunidades locais. Fish Forever se envolve em um processo participativo orientado pela

comunidade cientificamente informado para projetar o acesso gerenciado e áreas de reserva, e facilita a

gestão de recursos com base na comunidade, políticas e apoio à governança e finanças sustentáveis   com

os objetivos de sustentar meios de subsistência, aliviar a pobreza e garantir o abastecimento de

alimentos e conservar a biodiversidade marinha globalmente significativa. O CCVA integra dados de

todas essas atividades para compreender os desafios em mãos e identificar caminhos eficazes para o

manejo sustentável da pesca.

Avaliações de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas (CCVA)

Avaliar a vulnerabilidade às mudanças climáticas não só requer a compreensão da localização e

magnitude dos efeitos das mudanças climáticas, mas também como o meio ambiente local é impactado

por esses efeitos e quais respostas (naturais e humanas) podem minimizar esses impactos. Como tal,

existem três componentes dos CCVAs que podem se envolver com cada um desses determinantes em

sucessão: Exposição, Sensibilidade e Capacidade Adaptativa (IPCC SREX 2012, Ofori et al., 2017).

Figura 1. Modelo conceitual CCVA adaptado de MDPI (2017)

exposição é representada pelas mudanças físicas que ocorrem ou têm a intenção de causar mudanças

em um sistema. No contexto da pesca, mudanças na temperatura da superfície do mar, acidificação,

aumento do nível do mar, aumento e intensidade das tempestades ameaçam impactar a pesca por meio

do branqueamento, mortalidade direta e indireta de peixes e danos físicos. A sensibilidade avalia como

essas mudanças físicas afetarão os sistemas ecológicos e sociais locais e as pessoas que dependem

desses sistemas. Isso é melhor medido pela dependência da população local da pesca, capturada pela

proporção da renda que vem da economia pesqueira local e, portanto, a proporção dos meios de

subsistência locais que seriam afetados pelas mudanças físicas. Capacidade adaptativa é a capacidade
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do sistema local de se preparar, responder e se recuperar dessas mudanças. Isso geralmente é medido

pelos recursos disponíveis para auxiliar na recuperação, por meio de planos desenvolvidos, recursos em

cache, infraestrutura resiliente e eficácia do governo.

Esforços anteriores

Embora os CCVAs tenham como objetivo integrar elementos físicos e sociais da vulnerabilidade climática,

várias abordagens geralmente enfatizam um lado mais do que o outro, ou contam com uma única

abordagem metodológica (Trærup et al., 2014). Os exemplos a seguir são apresentados em ordem de

foco mais ecológico para mais voltado para o social. Por exemplo, o Coastal Integrity Vulnerability

Assessment Toolkit (CIVAT) enfatiza a vulnerabilidade ecológica conforme capturada pela opinião de

especialistas, fornecendo uma avaliação técnica das mudanças físicas e biofísicas costeiras. A Ferramenta

para Compreender a Resiliência da Pesca (MA+R) fornece uma avaliação ecológica semelhante, mas

incorpora alguns dados sociais: densidade populacional, economia da pesca e diversidade de meios de

subsistência. A MA+R avalia os três componentes padrão de vulnerabilidade em três áreas temáticas

-pesca, ecossistema de recife e socioeconômico (Mamauag et.al 2013), fornecendo uma avaliação mais

granular, embora ainda faltem dados sociais detalhados. A ferramenta Integrada de Sensibilidade

Costeira, Exposição e Capacidade de Adaptação às Mudanças Climáticas (ICSEA CChange, referido como

"ICCC") apresenta uma avaliação intensiva da vulnerabilidade costeira composta por 48 critérios (MERF

2013), mas apenas 9 medindo especificamente os aspectos sociais de vulnerabilidade. Outras

ferramentas, como a Ferramenta de Triagem de Risco com Base na Comunidade - Adaptação e Meios de

Vida (CRiSTAL) e a Avaliação da Vulnerabilidade e Capacidade Climática (CVCA) focam principalmente na

coleta de dados participativos enfatizando os aspectos sociais e percebidos da vulnerabilidade (Rolos et

al., 2012; Trærup et al., 2014). Todas essas ferramentas têm suas aplicações, bem como suas limitações,

e ajudam a moldar a orientação CCVA apresentada aqui.

As Abordagens

Avaliações de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas (CCVAs) são uma ferramenta sistemática para

avaliar a vulnerabilidade às mudanças climáticas em um determinado local. Os CCVAs podem ser

amplamente aplicados de modo a permitir uma comparação entre áreas ou de forma restrita para

investigar os fatores de vulnerabilidade em sites específicos, chamados de CCVAs regionais e locais,

respectivamente. Os CCVAs regionais utilizam uma abordagem “de cima para baixo”, baseada em

conjuntos de dados coletados em vários locais, geralmente baseados em conjuntos de dados regionais,

nacionais ou internacionais, ou dados gerados sistematicamente em todos os locais de interesse. Em

contraste, os CCVAs locais dependem fortemente de uma abordagem “de baixo para cima”, em que os

dados são coletados principalmente de partes interessadas, especialistas e observação local. Os

resultados do CCVA fornecem uma classificação quantificada de vulnerabilidade em toda a área com

pontuações mais altas indicando maior vulnerabilidade. Os componentes individuais, no entanto, são

igualmente importantes, pois revelam as causas da vulnerabilidade em cada local e, portanto, informam

quais ações serão mais eficazes.
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Para que fins destina-se este guião

Este guia apresenta duas aplicações do CCVA: Regional e Local. O CCVA regional é projetado para

fornecer uma visão geral de alto nível da vulnerabilidade em uma variedade de comunidades. Os

resultados do CCVA Regional identificam as áreas que mais precisam de avaliação adicional, onde o CCVA

Local pode então ser aplicado para entender os impulsionadores, fatores e oportunidades para

minimizar esses impactos.

2 CCVA Regional: Orientação para a

Seleção do Local
Para identificar áreas prioritárias, uma abordagem de avaliação regional é desenvolvida para avaliar a

vulnerabilidade por meio de conjuntos de dados nacionais ou internacionais aplicados igualmente em

todas as áreas de interesse. O uso de amplos conjuntos de dados permite a comparação direta de

resultados em vários locais, resultando em uma classificação quantificada de vulnerabilidade às

mudanças climáticas. Trabalhar por meio de um processo de cima para baixo (os dados vêm de fontes

mais amplas para informar as decisões locais) aplica uma análise padrão em todos os locais em

potencial, resultando em uma avaliação diretamente comparável identificando as áreas de maior risco.

Dados e abordagem

O CCVA calcula uma pontuação para cada componente

individual de vulnerabilidade (exposição, sensibilidade e

capacidade adaptativa). As pontuações são então

agregadas para calcular a vulnerabilidade geral. Os locais

são classificados por sua pontuação geral, com as

pontuações dos componentes individuais também

fornecidas para identificar os fatores de vulnerabilidade

em cada local.

Para o CCVA regional, a exposição é medida pela histórica

da mudança de temperatura da superfície (SST)

observada pelo NOAA Coral Reef Watch (Figura 2). O

conjunto de dados de mudança de SST decadal do Coral

Reef Watch fornece a mudança média em SST por década

conforme observado a partir de medições de satélite

coletadas entre 1985 e 2013. SST serve como um proxy

para o potencial de branqueamento. Existem melhores

produtos de modelo de branqueamento

(especificamente em semanas de aquecimento de graus),

mas não na resolução necessária para diferenciar entre
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locais próximos. Da mesma forma, os dados de projeção climática seriam ideais para informar este

componente, mas os modelos climáticos carecem de resolução suficiente. Usar o registro empírico

também internaliza ENSO e outros ciclos decadais, de modo que os resultados sejam mais robustos,

embora menos preditivos, o que é adequado para o CCVA regional comparando locais, mas não ideal

para o CCVA local onde projetar impactos futuros é importante.

Para avaliar a sensibilidade, a proporção da área do recife coral para a linha costeira é usada como um

proxy para um valor potencial de pesca e, portanto, a dependência da pescaria (ou seja, maior proporção

de boas áreas de pesca com maior probabilidade de atrair mais pescadores). Os dados de localização dos

recifes de coral são adquiridos pela UNEP WCMC. O uso da proporção de recifes em relação à costa

controla o tamanho do local, pois os tamanhos variam consideravelmente. Sempre que possível, o valor

da pesca per capita seria um melhor indicador de quão dependente a economia local é da pesca e,

portanto, como o impacto do dano à pesca influencia a população local. Idealmente, esses dados seriam

coletados no nível do local ou podem ser extraídos dos dados do censo, se disponíveis.

A capacidade adaptativa é considerada uma Classificação do Governo, pois a eficácia do governo indica

capacidade de recuperação. Esses dados podem ser extraídos da Avaliação Rápida de Mercado, se

disponível, ou podem ser avaliados qualitativamente pela equipe do país. A capacidade adaptativa

também pode ser determinada pela renda, ativos locais, infraestrutura, etc., dependendo da

disponibilidade de dados.

Tabela 1. Variáveis   regionais CCVA

Componente Variável Descrição Fonte

Exposição
Temperatura da

superfície do mar

Aumento de SST médio nas últimas

3 décadas a partir de medições de

satélite (proxy para o potencial de

branqueamento)
NOAA Reef Watch

Sensitivity
Ratio de Reef (Ha)

para Shoreline (km)

Proporção de área de recife para

litoral, indicando atratividade da

pesca. (Proxy para dependência

local da pesca.)

Conjunto de dados do

recife de coral do

PNUMA

Capacidade

adaptativa
Eficácia do governo

Plano de desastre ou risco

implementado que aborda os

efeitos das mudanças climáticas

Equipe do país

Variáveis   alternativas podem ser sugeridas com base nas necessidades da equipe do

país e nos dados disponíveis.
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Análise

Como uma avaliação geral simples, cada um desses componentes é composto por uma única variável.

Cada variável recebe uma pontuação de 0-1. Se os dados forem quantitativos, os valores são

padronizados de 0-1. Se os dados forem qualitativos, uma pontuação de Likert é aplicada e então

escalonada de 0-1. As três pontuações de componentes são então combinadas para dar uma pontuação

geral CCVA de acordo com a equação na Figura 1 (exposição e sensibilidade adicionadas à

vulnerabilidade e capacidade adaptativa subtraídas da vulnerabilidade). Os resultados do CCVA fornecem

uma classificação quantificada de vulnerabilidade em toda a área com pontuações mais altas indicando

maior vulnerabilidade. Os componentes individuais, no entanto, são igualmente importantes, pois

revelam os motivadores da vulnerabilidade em cada local e, portanto, informam quais ações serão mais

eficazes.

Para compreender os impulsionadores da vulnerabilidade, é mais útil discutir a falta de capacidade

adaptativa (considerada aqui como 1-Capacidade Adaptativa), de modo que todos os três componentes

aumentem a vulnerabilidade (MERF, 2013). Apresentar os resultados de CCVA como um diagrama de

radar (Figura 3) permite aos usuários

Tabela 2. Exemplo de pontuação e análise de CCVA regional

Número

do

local

Pontuação

CCVA

Pontuação

de

exposição

Pontuação

de

sensibilidad

e

Pontuação

de

capacidade

adaptativa

Pontuação

19 1,16 1,00 0,85 0,69

21 1,03 0,72 1,00 0,69

14 0,81 0,60 0,90 0,69

24 0,63 0,80 0,52 0,69

12 0,44 0,85 0,28 0,69

16 0,40 0,89 0,35 0,84

5 0,26 0,62 0,25 0,61

25 0,13 0,72 0,25 0,84

6 0,00 0,54 0,09 0,92

para avaliar rapidamente a vulnerabilidade geral às mudanças climáticas (quadrante superior) e

compreender facilmente os fatores dominantes da vulnerabilidade naquele local (exposição,

sensibilidade ou falta de adaptação). No exemplo do local 24 (Figura 2), a vulnerabilidade média-alta é

impulsionada principalmente por um alto grau de exposição e moderado grau de sensibilidade.

9



Saídas e usos

As pontuações gerais de CCVA fornecem uma métrica igual de objetivo para comparar a vulnerabilidade

entre sites. Essa pontuação pode então ser usada para ajudar a informar a seleção do local, identificando

quais áreas têm o maior grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas e, portanto, quais são as que

mais precisam de intervenções que criem

resiliência social, ecológica e econômica.

A natureza multivariada dos CCVAs torna

seus resultados úteis para várias partes

interessadas. As saídas podem ser

mapeadas ou integradas em um mapa da

web ou painel para mostrar a

vulnerabilidade em toda a região e também

podem ser usadas por tomadores de

decisão regionais para áreas de trabalho

futuro.

A natureza de alto nível dessa abordagem

visa ajudar a informar o processo de

tomada de decisão, mas outros fatores

devem ser considerados. A vulnerabilidade

abrangente é impulsionada por mais de três

critérios, e os CCVAs regionais fornecem

uma visão rápida sobre quais áreas devem

ser exploradas em mais detalhes.
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3 CCVA local: Orientação para avaliação

do local

Estrutura socioecológica do CCVA

Enquanto o CCVA regional fornece uma breve avaliação, o CCVA local fornece uma avaliação expandida

mais profunda. Isso é realizado incluindo 26 variáveis, incorporando 3 variáveis   de exposição, 8 variáveis

  de sensibilidade e 15 variáveis   de capacidade adaptativa. Além disso, uma estrutura de vulnerabilidade

modificada é aplicada para fornecer uma compreensão mais diferenciada dos fatores de vulnerabilidade.

Os CCVAs socioecológicos (SE-CCVA) desagregam os componentes ecológicos e sociais da vulnerabilidade

capturando a exposição das mudanças físicas, a sensibilidade ecológica a essas mudanças, a capacidade

adaptativa ecológica, a sensibilidade social e a capacidade social separadamente (Cinner et al., 2013)

(Figura 4).

Figura 4. Modelo conceitual de avaliação da vulnerabilidade às mudanças climáticas socioecológicas adaptado de

Cinner et al., 2013.

A componente de exposição busca entender as ameaças físicas enfrentadas pela pesca costeira e as

taxas dessas mudanças. Os componentes de sensibilidade trabalham para entender quais impactos essas
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mudanças provavelmente terão no ecossistema e nos sistemas sociais. Os componentes da capacidade

adaptativa medem a capacidade do ecossistema e do sistema socioeconômico de absorver essas

mudanças. Integrados juntos, esses cinco fatores sugerem onde a mudança climática provavelmente

criará mais perturbações e fornece uma visão sobre quais ações podem ser eficazes para mitigar esses

impactos.

Este CCVA avança o SE-CCVA ao incorporar uma abordagem de estrutura flexível (Zhou, 2008). A

estrutura flexível envolve métodos mistos para utilizar dados quantitativos técnicos e dados

participativos socialmente informados para fornecer uma perspectiva robusta, eficiente, mas adaptável

sobre a vulnerabilidade local. A adoção de uma estrutura flexível permite que várias fontes sejam

identificadas para cada variável, permitindo que os usuários selecionem a fonte de dados que melhor se

alinha com as necessidades do projeto, e também fornece caminhos redundantes para completar a

avaliação. Como uma salvaguarda final para garantir a conclusão, a estrutura flexível permite que

variáveis   selecionadas sejam excluídas da análise se elas se mostrarem muito difíceis de capturar com os

recursos disponíveis (até 30% das variáveis   podem ser excluídas dentro de qualquer componente).

Dados e abordagem

A exposição desta componente visa capturar o impacto esperado das mudanças climáticas. Embora os

impactos da mudança climática sejam complexos, três métricas são selecionadas para representar o

desafio climático à medida que afetam as comunidades costeiras dependentes da pesca: potencial de

branqueamento, aumento do nível do mar e riscos coletivos (Tabela 3). Estes representam os impactos

sobre a pesca, estrutura costeira e impactos combinados.

A sensibilidade ecológica é a medida de quanto impacto às mudanças climáticas podem ter nos sistemas

biológicos locais dos quais a comunidade depende, medida por: susceptibilidade a corais,

susceptibilidade a peixes, mudança de rendimento, presença de manguezais e presença de ervas

marinhas.

A exposição adicionada à sensibilidade ecológica constitui potencial de impacto ecológico para uma área

(Figura 4).

A capacidade adaptativa ecológica (potencial de recuperação) captura a capacidade de um ecossistema

de se recuperar de um evento de mudança climática, como estresse térmico prolongado. Fatores

representativos que influenciam o potencial de recuperação são considerados como: diversidade de

coral, cobertura de coral duro, diversidade funcional de peixes, distribuição de tamanho de peixes,

biomassa de peixes e AMPs existentes.

A capacidade adaptativa ecológica subtraída do potencial de impacto ecológico resulta na

vulnerabilidade ecológica, que forma o componente de exposição para a avaliação da vulnerabilidade

social.
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A sensibilidade social mede a comunidade local dependência econômica da pesca, a dependência dos

meios de subsistência da pesca e o declive costeiro para entender até que ponto o sistema

socioeconômico pode ser perturbado por um clima em mudança.

A vulnerabilidade ecológica (também conhecida como exposição social) somada à sensibilidade constitui

o potencial de impacto social para uma área.

A capacidade de adaptação social é o componente mais difícil de medir, pois é a capacidade coletiva de

uma comunidade responder a um desafio ainda não realizado (Whitney et al., 2017, Cinner et al., 2018).

No entanto, várias características fornecem compreensão e ajudam a iluminar a capacidade de uma

comunidade para responder e se recuperar dos desafios climáticos, incluindo: acesso ao crédito,

infraestrutura da comunidade, diversidade de meios de subsistência, diversidade de artes de pesca,

confiança social, prevalência de telefone celular, eficácia da governança, empoderamento da

comunidade, e educação.

Tabela 3. Variáveis   e fontes locais de CCVA

# Componente / Variável Descrição Fonte 1 Fonte 2

Exposição 

1
Potencial de

branqueamento (AQS)

Década média em que o branqueamento

se torna um evento anual sob rcp8.5
NOAA

participativa

da

Discussão

2
do nível do mar /

tempestade de

tempestade Aumento

máximo do nível do mar esperado ao

longo da costa até 2050
IPCC CMIP5

participativa

Discussão

3
Produtos perigosos Número de adicionais de mudança

climática prováveis a pesca costeira

impacto nos próximos 10 anos

Participativo

Discussão

Participativo

Mapeamento

ecológica Sensibilidade

4
susceptibilidade de Coral

*

Proporção de branqueamento-sensível

coral

ecológica

Levantamento

Participativo

Mapeamento

de

5
susceptibilidade dos

peixes

vulnerabilidade de topo 3 espécies

principais
OurFish App HH Pesquisa
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6 peixes mudança captura
Trends in produção da pesca mais últimos

5 anos

Participativa

Discussão
Pesquisa HH

7 Presença
de manguezais Proporção inversa da

costa protegida por manguezais

Mapeamento

Participativo
Manguezais

8 Presença
de ervas marinhas Proporção inversa da

costa protegida por ervas marinhas

Mapeamento

participativo

UNEP

Seagrass

Sensibilidade Social 

9
Dependência econômica

da pesca

Proporção da renda familiar impactada

por uma pescaria mudada pelo clima
pesquisa HH

participativa

da

Discussão

10 Dependência
dos meios de vida (número) impactada

por uma pescaria alterada pelo clima
Pesquisa HH

participativa

Discussão

11 Encosta costeira * Distância do litoral a 10 m de elevação DEM local
JAXA 30m

DEM

Potencial de recuperação ecológica (capacidade adaptativa ecológica)

12 Diversidade de coral * Número de tipos de corais presentes
Levantamento

ecológico

13 Cobertura de coral duro *
Proporção de área coberta por espécies

de coral duro

Levantamento

ecológico

14
Diversidade funcional de

peixes

Quantos grupos funcionais estão

presentes nesta pescaria?

Levantamento

Ecológico

Mapeamento

Participativo

15 Distribuição
do tamanho dos peixes A gama de

tamanhos dos peixes na área

Levantamento

Ecológico

Mapeamento

Participativo

16 Biomassa de peixes * Produtividade e saúde de uma área
Levantamento

Ecológico

17 ACM  implantadas Área percentual coberta pela ACM

Plano Espacial

Marinho

(Camada GIS)

Participativa

Discussão

Capacidade Adaptativa Social
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18
Acesso para serviços

financeiros *

Fundos suficientes para restaurar os

meios de subsistência
Pesquisa de HH

participativa

Discussão

19
Infraestrutura da

comunidade

Quantos dos 25 principais ativos a

comunidade possui?

participativa

Discussão
Pesquisa HH

20

de
Diversidade de meios

subsistência

O número total de tipos de empregos que

contribuem para a renda familiar
Pesquisa HH

participativa

Discussão

21 equipamentos
Diversidade de Diversidade de artes de

pesca usadas
Pesquisa HH

participativa

Discussão

22 Confiança social *
Confiança de estranhos versus

vizinhos
Pesquisa HH

23
Prevalência de telefones

celulares *

Porcentagem pescadores registrados no

OurFIsh
OurFish App HH Survey

24 Governança Responsiva *

Política em vigor que dá autoridade ao

governo local para tomar decisões

Plano de desastres ou risco em vigor que

aborda os efeitos das mudanças

climáticas

Avaliação de

governança
NA

25
Empoderamento da

comunidade

Propriedade do futuro - Qual proporção

de participantes acredita que eles têm

voz na gestão da pesca? Ou estão

confiantes de que continuarão a se

beneficiar do manejo comunitário da

pescaria pelos próximos 5 anos?

Pesquisa HH
participativa

Discussão

26 Educação
Qual parcela de adultos tem menos de 10

anos de escolaridade?
pesquisa HH

participativa

da

discussão

Análise

Cada uma das 26 variáveis   será avaliada e receberá uma pontuação variável de 0-1 de acordo com as

diretrizes do apêndice C. As pontuações das variáveis   dentro de cada componente são somadas e

normalizadas, dando a cada componente uma pontuação de componente entre 0-1 . As pontuações dos
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componentes são integradas seguindo a equação da Figura 4, resultando em um CCVA pontuação de ou

vulnerabilidade entre 0-3. Cada um desses componentes é composto de três a oito variáveis,

selecionadas para serem facilmente avaliadas por meio das atividades do programa em

andamento.individuais Pontuações de variáveis podem ser adicionadas ao formulário FastFields Local

CCVA, que calculará as pontuações dos componentes e das pontuações CCVA e gerará gráficos básicos e

visualizações dos resultados.

Tabela 4. Exemplo de pontuações de componentes e pontuação de vulnerabilidade geral para o CCVA local. As

pontuações são combinadas usando a equação na Figura 4 com números vermelhos contribuindo para e

verdes diminuindo a vulnerabilidade.

Número

do

local

Pontuaç

ão geral

CCVA

Pontuaç

ão de

exposição

Pontuaçã

o

dePontua

ção de

sensibilida

de

ecológicas

ensibilidad

e

social

Pontuação

dePontuação

de

capacidade

adaptativa

ecológicacapac

idade

adaptativa

social

5 0,72 0,62 0,25 0,90 0,34 0,35

O formulário CCVA FastFields se conectará

automaticamente ao Data.World onde os dados

serão padronizados de 0-1. Para dados qualitativos,

uma escala Likert será aplicada e, em seguida,

escalonada de 0-1. Todas as variáveis   para cada

componente serão somadas e novamente

padronizadas, fornecendo uma pontuação do

componente de 0-1. As três pontuações de

componentes são então combinadas para dar uma

pontuação geral de CCVA (exposição e

sensibilidade adicionadas à vulnerabilidade e

capacidade adaptativa subtraídas da

vulnerabilidade). Os resultados do CCVA fornecem

uma classificação quantificada de vulnerabilidade

em toda a área com pontuações mais altas

indicando maior vulnerabilidade. Os resultados

serão apresentados em forma de tabela e gráfico

(Tabela 4 e Figura 5). As pontuações dos

componentes individuais, no entanto, são

igualmente importantes, pois revelam os

determinantes da vulnerabilidade em cada local e,

portanto, informam quais ações serão mais

eficazes.
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Para manter a ampla aplicabilidade, o CCVA desenvolvido aqui não aplica um esquema de ponderação a

variáveis   individuais. Embora algumas variáveis   sejam, sem dúvida, determinantes maiores da

vulnerabilidade na maioria dos locais (ou seja, a influência das ervas marinhas versus manguezais na

proteção da costa), a influência de outras variáveis   pode variar entre os locais. Esquemas de ponderação

robustos requerem um esforço significativo para construir e testar em locais específicos e não estão

incluídos aqui.

Resultados

O CCVA local detalhado fornece uma perspectiva mais abrangente da vulnerabilidade e seus drivers

específicos para cada local. Os visuais resumidos (Figura 5) permitem uma compreensão rápida da

magnitude da vulnerabilidade e quais componentes estão impulsionando a vulnerabilidade em cada

local. Isso, por sua vez, pode ser usado para direcionar as ações-chave com maior probabilidade de

reduzir a vulnerabilidade local. Por exemplo, em áreas onde a "falta de capacidade adaptativa" é o

principal impulsionador da vulnerabilidade, os programas destinados a aumentar o acesso ao crédito ou

encorajar a diversificação dos meios de subsistência podem ser eficazes na redução da vulnerabilidade

(para mais opções, consulte a Seção 4: Vinculando a avaliação à ação) . Esta informação é útil para as

partes interessadas locais que desejam entender melhor os desafios que enfrentam e procuram uma

visão sobre como construir a resiliência da comunidade. O governo local e regional, bem como as ONGs,

também podem usar essas informações para aplicar programas específicos para atender às necessidades

locais.

Ferramentas e atividades de coleta de dados

Uma avaliação abrangente da vulnerabilidade reque muitas fontes de informação: técnicas e não

técnicas, físicas e sociais, quantitativas e qualitativas. Alguns dados são originados de conjuntos de dados

globais para contextualizar como as mudanças em um local se relacionam com os desafios em outros

lugares. Outros dados são adquiridos por meio de medições locais. Mas a maioria das variáveis

  projetadas para medir a vulnerabilidade requer engajamento local por meio de atividades participativas

ou pesquisas domiciliares para entender e contextualizar as causas dessa vulnerabilidade. As seguintes

ferramentas e atividades são recursos essenciais para coletar os dados necessários para a realização de

um CCVA, embora outros fluxos de dados possam ser considerados, se disponíveis.

Para maximizar a flexibilidade, vários caminhos para medir cada variável são fornecidos e, nos casos em

que não há dados disponíveis, algumas variáveis   podem ser deixadas em branco sem interromper os

cálculos gerais, embora isso reduza a robustez da avaliação.

Prospecção de dados

A maioria das variáveis   de exposição são informadas por conjuntos de dados mais amplos, permitindo

que todos os CCVAs locais comecem com motivadores de mudança comparáveis. Tal como acontece com

as mudanças climáticas em geral, as mudanças são impulsionadas por tendências regionais, mas os

impactos reais são determinados por respostas locais. Isso inclui as projeções de potencial de

branqueamento da NOAA (Van Hooidonk et al., 2016) e do nível do mar do IPCC 5AR (2013). Algumas

variáveis   de sensibilidade, incluindo dados de localização em recifes de coral, manguezais e ervas
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marinhas, são fornecidas pelo PNUMA, e dados topográficos estão disponíveis na Agência de Exploração

Aeroespacial do Japão (JAXA), onde dados locais não estão disponíveis. Características e condições locais

podem ser facilmente avaliadas e pontuadas a partir desses conjuntos de dados globais.

Seminário Comunitário Participativo

A precisão de avaliações abrangentes vem de variáveis   locais, para as quais a perspectiva das partes

interessadas locais é fundamental (Kuriakose et al., 2009). Como parte do processo CCVA local, uma série

de atividades participativas será conduzida durante um workshop participativo a ser realizado em cada

comunidade seguindo as diretrizes fornecidas no apêndice B, discutindo perigos locais, impactos

climáticos e ativos da comunidade, relacionados à exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa de

cada local. Durante cada workshop, a primeira atividade é um exercício de Mapeamento Participativo de

Riscos para identificar onde a comunidade historicamente enfrentou exposição a riscos naturais. A

segunda atividade é uma Discussão Participativa sobre o Impacto do Clima para entender como esses

perigos naturais estão mudando, a que taxa e como a comunidade está respondendo a essas condições

de mudança. A terceira atividade é uma Discussão Participativa dos Ativos da Comunidade para

identificar o que a comunidade vê como seus maiores pontos fortes e vulnerabilidades físicas e como

eles pretendem se preparar, responder e se recuperar das ameaças que enfrentam. Para garantir que a

avaliação reflita com precisão as condições locais, o workshop informará as variáveis   em todos os cinco

componentes.

Pesquisa domiciliar

Embora as discussões da comunidade aberta forneçam instantâneos confiáveis   sobre tópicos geralmente

agradáveis, elas nem sempre são ideais para informações mais pessoais ou privadas. Temas como renda,

educação e ambições pessoais são coletados idealmente sem pressões sociais e são melhor obtidos por

meio de pesquisas domiciliares em resoluções mais precisas e agregados para avaliar o nível da

comunidade. Onde pesquisas domiciliares estão sendo conduzidas, os resultados serão usados   para

informar algumas variáveis   de sensibilidade e capacidade de adaptação social. Caso contrário, os

números gerais da discussão participativa serão suficientes.

Levantamento Ecológico

Dados biológicos locais são especificamente necessários para entender a sensibilidade ecológica e a

capacidade adaptativa ecológica (potencial de recuperação). A melhor maneira de coletar esses dados é

por meio de observações em primeira mão por profissionais treinados, conforme incluído nos

levantamentos ecológicos subaquáticos. Especificamente, esses levantamentos informaram a presença,

tipo e abundância de espécies de corais e peixes. Caso contrário, essas variáveis   serão informadas pelas

discussões da oficina participativa.

Outras fontes de dados

O CCVA foi projetado para ser concluído com o mínimo de esforço adicional. Em casos selecionados, as

variáveis   podem ser trocadas se dados semelhantes já foram coletados por meio de outras atividades.

Variáveis   adicionais também podem ser obtidas de Fishmark, Financial Inclusion Toolkit, OurFish App e

outros esforços dentro do programa FishForever conforme necessário, com as decisões finais de

pontuação sendo deixadas para a avaliação qualitativa pela equipe do país.
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CCVA Tools

FormuláriosFastFields

Todas as entradas de dados podem ser

conduzidas usando os formulários FastFields

correspondentes contendo perguntas

específicas a serem respondidas e orientação

sobre como devem ser preenchidas. FastFields

permite a entrada de dados fácil e consistente

em dispositivos digitais.

Saídas Data.World

Os formulários FastFields são integrados com

Data.World, onde os dados são integrados

automaticamente nas fórmulas CCVA e calculam

as pontuações dos componentes e a pontuação

de vulnerabilidade resultante. Data.world

também produzirá visualizações exibindo o

componente e a pontuação de vulnerabilidade

geral.

Lista de verificação de variáveis   com fontes

de dados

O Apêndice A contém uma lista de todas as

variáveis   necessárias para completar o CCVA e

orientações para coletar essas informações.

Múltiplas fontes de dados são fornecidas para

flexibilidade, permitindo que os profissionais

usem a fonte que mais facilmente se alinha com

as atividades em andamento ou que atendem

aos prazos programados.

Instruções para workshops participativos O

Apêndice B contém instruções detalhadas para a realização de workshops participativos, incluindo

suprimentos necessários, principais participantes a serem incluídos, uma lista de perguntas essenciais e

orientação sobre como encorajar a participação de vozes pouco representadas e fazer perguntas não

orientadoras que obtenham as melhores respostas.

Planilhas de dados

Algumas variáveis   são projetadas para avaliar a presença de itens específicos, incluindo infraestrutura e

espécies de corais e peixes. São fornecidas planilhas que listam as características e espécies específicas

de interesse (apêndices D a G).
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4 Vincular avaliação ação
informações só tem utilidade se foram utilizadas. Para apoiar a mudança, os resultados do CCVA devem

ser disseminados por meio de infográficos informativos apresentados nos idiomas locais e distribuídos às

comunidades e tomadores de decisão. Os resultados do CCVA também devem estar conectados com as

ações pós-avaliação, incluindo:

1) Identificação de opções de adaptação,

2) Priorização de ações,

3) Integração e

4) Feedback e Monitoramento (MERF 2013).

A divisão da pontuação de vulnerabilidade em seus componentes constituintes também se presta à

avaliação pós-avaliação e reavaliação pela qual os componentes individuais podem ser atualizados

periodicamente conforme a sensibilidade e a capacidade adaptativa mudam para entender a imagem em

evolução da vulnerabilidade e para testar se as ações intervenientes foram bem-sucedidas na construção

da resiliência (Cinner 2015, Whitney 2017).

Construindo Resiliência

A chave para avaliações impactantes está em permitir que os resultados sejam desdobrados de maneiras

perspicazes. Entender que uma área tem alta exposição, não apenas que ela tem alta exposição, permite

respostas personalizadas e reduz o risco de má adaptação. O envolvimento das partes interessadas locais

ao longo dos processos de avaliação e pós-avaliação ajudam a identificar estratégias de adaptação que

são mais viáveis, práticas e eficientes, permitindo o alinhamento e integração com a gestão de recursos,

preparação para desastres e iniciativas de desenvolvimento sustentável (Smit e Wandel 2006). Como

ponto de partida para discutir a construção de resiliência com membros da comunidade local, a tabela a

seguir apresenta uma breve lista de ações que ajudariam a reduzir a vulnerabilidade a ameaças

específicas. Planos de resiliência específicos devem ser desenvolvidos em estreita consulta com as partes

interessadas locais.

Tabela 5. Ações de resposta potenciais a fatores específicos de vulnerabilidade

Motivador de

vulnerabilidade
Ações potenciais de resposta

Exposição

Potencial de

branqueamento (AQS)

- Desenvolver um plano de resposta ao branqueamento

- Tomar medidas para proteger as populações de herbívoros

- Promover a melhoria da qualidade da água

- Restringir atividades ecologicamente estressantes durante os períodos

de alta temperatura da água

- Promover a saúde de espécies herbáceas
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Mar onda aumento do

nível / tempestade

- Desenvolver uma Early Warning System (EWS)

- Preparar um plano de resposta de emergência com pontos atribuídos

coleta, rotas de evacuação assinados e prática de exercícios

- incentivar manguezais e reabilitação ervas marinhas

Compondo

perigos

- Desenvolver um Sistema de Alerta Rápido (EWS) multirriscos e um plano

de resposta a emergências

Sensibilidade Ecológica Suscetibilidade a

corais

- Promover a melhoria da qualidade da água

- Tomar medidas para proteger as populações de herbívoros

- Gestão sustentável da pesca

- Limitar o uso de equipamentos de pesca destrutivos Suscetibilidade aos

peixes - Desenvolver um MPA que proteja criadouros

alteração das capturas de

pescado

- Estabelecer rendimentos sustentáveis

- Impor limitações das capturas

presença mangal
- os mangues protegem estabelecidos

- Incentivo à reabilitação de mangue

presença de tapetes de

eras marinhas

- seagrasses Proteger estabelecidos

- Incentivo à reabilitação ervas marinhas

social Sensibilidade

dependênciaEconómico

sobre pesca

- Incentivar a diversificação subsistência

- apoiar o intercâmbio intercomunitários a experiência de trabalho de

construção em meios de subsistência alternativos meios de

Dependência da pesca para

subsistência

- Fornecer treinamentos e escolas de campo para novos meios de

subsistência

- Fornecer aconselhamento e apoio material para empreendedores e

empresas de pequeno a médio porte.

Declive costeiro

- Investir em infraestrutura resiliente

- Preparar um plano de resposta de emergência com pontos de coleta

designados, rotas de evacuação sinalizadas e exercícios de prática

Potencial de recuperação ecológica (capacidade ecológica adaptativa)

Diversidade de coral - promover boas práticas de gestão da terra e limitar o escoamento

Cobertura de coral duro - aumentar Conscientização sobre questões de qualidade da água

Diversidade funcional dos

peixes

- proteger os criadouros

- limitar as artes de pesca destrutivas

Distribuição do tamanho

dos peixes

- Aumentar os esforços de divulgação sobre os benefícios mútuos da

gestão sustentável da pesca

Biomassa dos peixes
- Aplicar restrições de gestão

ACM em vigor
- Aumentar os esforços de divulgação sobre os benefícios dos marinhos

reservas e áreas protegidas
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Capacidade de adaptação social

Acesso ao crédito
- Estabelecer clubes de poupança comunitários

- Apoiar empresas

comunitárias Infraestrutura

comunitária

- Defender o desenvolvimento de infraestrutura resiliente

Diversidade de meios de

subsistência

- Promover a aprendizagem social e o compartilhamento de informações

por meio de demonstrações de tecnologia a nd intercâmbios com

comunidades vizinhas

Diversidade de

engrenagens

- Promover o compartilhamento de informações por meio de

demonstrações de tecnologia e intercâmbios com comunidades vizinhas

Social Trust

- Incentivar reuniões comunitárias com participação e representação de

grupos sub-representados

- Desenvolver Entre gerações plataformas de compartilhamento de

conhecimento, como grupos de jovens idosos

Prevalência de telefones

celulares

- Associe o uso do telefone celular aos benefícios de um Sistema de Alerta

Precoce

da eficácia da Governança

- Institua reuniões públicas periódicas e fóruns para encorajar o governo

participativo

- Desenvolva um grupo de monitoramento do governo para aumentar a

responsabilidade

Empoderamento da

Comunidade

- Incentive a liderança feminina no governo local e órgãos de tomada de

decisão

- Promova transparência e abertura nas organizações locais

Educação

- Aumentar a conscientização sobre caminhos alternativos de educação,

compartilhamento de conhecimento

- Promover a importância da escolaridade

- Evitar usar escolas como abrigos de desastres

- Garantir que o acesso às escolas seja priorizado

Guiao orientador

Os CCVAs Regionais são uma ferramenta instrumental em qualquer estágio do processo de seleção do

local. A estrutura pode ser modificada para avaliar a vulnerabilidade em qualquer escala e deve ser

usada para coletar informações e orientar o processo de seleção do local, comparando as

vulnerabilidades entre países, províncias ou comunidades. Uma vez que os sites são selecionados, o

CCVA local pode fornecer uma visão mais profunda sobre os fatores de vulnerabilidade local.

Por causa da gama de dados envolvidos no processo CCVA, o alinhamento estratégico com outros

projetos pode reduzir significativamente o esforço necessário. Discussões avançadas com as partes

interessadas locais, tomadores de decisão, funcionários do governo e ONGs que operam na área podem

identificar fontes de dados já coletadas, projetos em andamento que podem coletar dados semelhantes

ou projetos paralelos que podem contextualizar ou verificar os resultados do CCVA. Por exemplo, as

oficinas participativas propostas aqui podem ser realizadas simultaneamente como parte das Avaliações

22



Rurais Participativas onde o tempo e os esforços permitirem. Todos os recursos devem ser considerados

e a estrutura flexível deve ser adaptada para fazer uso dos dados disponíveis.

O design inteligente e a visualização dos resultados podem aumentar os benefícios do CCVA, tornando os

resultados úteis para uma variedade de partes interessadas e tomadores de decisão. Para facilitar as

discussões e incentivar novas contribuições, os resultados do CCVA Regional podem ser disponibilizados

por meio de mapas da web interativos, apresentando uma comparação espacial de locais potenciais,

aprimorados por uma interface de mapa dinâmica e funcionalidade pop-up. Além disso, os resultados do

CCVA local também podem ser colocados em um formato de mapa da web para facilitar a comunicação,

mas a densidade das informações é melhor exibida por meio de um painel da web, permitindo exibições

gráficas de vários critérios de tomada de decisão.

Usos adicionais para o CCVA

A estrutura flexível e os dados desagregados coletados por meio do processo CCVA permitem uma

reanálise simples para explorar os efeitos de diferentes cenários climáticos ou impactos climáticos

específicos.

O componente de exposição do CCVA depende das projeções climáticas do conjunto do IPCC sob o

Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5. Os resultados do conjunto são a média de dezenas de

modelos globais que atuam para minimizar saídas mais extremas. Explorar cenários a partir de modelos

individuais, especificamente modelos climáticos regionais, forneceria uma visão melhor dos desafios

enfrentados em determinados locais e ajudaria as áreas a se adaptarem de forma mais eficaz. A escolha

de um modelo climático regional como impulsionador da exposição está incluída aqui, pois nenhum

modelo cobre todos os países de interesse.

Outro uso dos dados CCVA envolve a desagregação das variáveis   em vias de impacto. Os caminhos de

impacto consideram um único fator de mudança e apenas as variáveis   associadas a esse fator. Por

exemplo, isolar o aumento do nível do mar como variável de exposição e vincular apenas a sensibilidade

relacionada ao aumento do nível do mar e as variáveis   de capacidade adaptativa revelaria ameaças e

oportunidades específicas para o desafio do aumento do nível do mar. Isso pode ser extremamente

esclarecedor para programas com foco na redução da vulnerabilidade a desafios específicos (Douthwaite

et al., 2007).

Em áreas que passaram por monitoramento de longo prazo dos sistemas ecológicos e sociais, um

esquema de ponderação pode ser desenvolvido para adaptar os resultados do CCVA às condições locais.

O esquema de ponderação deve ser aplicado igualmente às avaliações iniciais e reavaliações para

garantir resultados consistentes. Independentemente da ponderação, o CCVA padrão também deve ser

calculado para garantir a compatibilidade com outros esforços de CCVAs raros.

Atualizando o CCVA

O CCVA fornece uma avaliação instantânea da vulnerabilidade de um determinado local em um

determinado momento. Os fatores que contribuem para a vulnerabilidade são dinâmicos e estão sendo

ativamente alterados pelo programa que os avalia. Periodicamente, o CCVA pode ser atualizado, porém a

atualização deve ser feita de acordo com o resultado pretendido. Se a atualização se destina a atender às
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necessidades de Monitoramento e Avaliação, é importante isolar e atualizar apenas as variáveis   que

foram influenciadas nas atividades que se pretende avaliar. Alternativamente, a reavaliação da

vulnerabilidade para uma melhor adaptação da comunidade precisaria integrar novas projeções

climáticas de ponta para garantir que as adaptações sejam adequadas na defesa contra os cenários mais

prováveis.

Os CCVAs fornecem uma perspectiva única sobre a vulnerabilidade, explorando o que está mudando, os

efeitos dessas mudanças e as respostas potenciais. Os dados coletados fornecem uma compreensão

detalhada do que impulsiona a vulnerabilidade em um determinado local, o que, por sua vez, pode ser

usado para orientar uma adaptação eficaz. Mais do que os próprios dados, o CCVA fornece uma

estrutura para integrar as várias características que ajudam a descrever uma comunidade, mas é apenas

uma das muitas ferramentas projetadas para apoiar as comunidades na busca da resiliência por meio da

adaptação inteligente.
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Apêndice A: Fontes e descrições de variáveis

A tabela a seguir lista as variáveis   necessárias para CCVAs regionais e locais. O intervalo de medição e a

coluna de escala descrevem como a variável deve ser pontuada com o intervalo normal de valores

esperado fornecido em negrito. Quaisquer valores fora deste intervalo serão normalizados para os

valores máximos ou mínimos. Para fontes de dados participativas, perguntas apropriadas para discussão

em grupo específicas estão incluídas no Apêndice B. * Asterisco indica variáveis   que podem ser excluídas

se forem muito difíceis de obter.

#

Regional

CCVA
Componente

/ Variável Descrição

Faixa de

Medição e

Escala Fonte 1 Fonte 2

Exposição

R1
Temperatura da

Superfície do

Mar

Aumento SST médio por

década nas últimas 3

décadas a partir de

medições de satélite

(proxy para potencial de

branqueamento)

Graus C de

aquecimento

por década

registrados

desde 1985

0 - 0,5 C (máx)*

* se os valores

estiverem fora

desse intervalo,

insira a

pontuação

máxima.

NOAA Reef

Watch
 

Sensibilidade

R2

Taxa do recife

(Ha) sobre a

linha costeira

(km)

Proporção da área do

recife para a linha

costeira, indicando

atratividade da pesca.

(Proxy para dependência

local da pesca.)

Área do recife

(em hectares)

dividida pelo

comprimento da

costa (km)

0 - 1 (máx.)

Conjunto de

dados do

recife do

PNUMA

 

Capacidade adaptativaCapacidade do

R3
Classificação do

governo

(recursos,

para responder às

mudanças.

Classificação

qualitativa

1-5 (máx.)

Equipe do

país
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resposta,

infraestrutura)

CCVA local
componente /

variável descrição de Escala de

  

Exposição

1
Potencial de

branqueament

o (AQS)

Década média em que o

branqueamento se torna

um evento anual sob

rcp8.5

2010 =

Acontecendo

atualmente,

2020, 2030,

2040 ou

2050 e além.

2010 - 2050

(máx.)

NOAA Coral

Reef Watch

(.kml)

Parte.

Impacto CC

2

Aumento do

nível do mar /

tempestade

Aumento

máximo do nível do mar

esperado ao longo da

costa em 2.050

mm de aumento

do nível do mar

0 - 0,5 mm

(máx.)

IPCC CMIP5

(.kml)

Part. CC

Impacto

3
Riscos

Agravamento

Perigos

Número adicionais da

mudança climática com

probabilidade de causar

impacto na pesca costeira

nos próximos 10 anos

Contagem de

perigos

identificados

como prováveis

  de ter impacto

0-5 (máx.)

Parte. CC

Impacto

Mapeamento

Participativo

Sensibilidade EcológicaSuscetibilidade a

4 corais *

Proporção de corais

sensíveis ao

branqueamento

Consulte a

planilha de

suscetibilidade

(apêndice e)

Porcentagem 0 -

100% (máx.)

FF Ecol Surv

Part. Mapa de

risco

Suscetibilidad

e aos

5 peixes

Quantas das 3 principais

espécies são consideradas

vulneráveis   às mudanças

climáticas?

Consulte a

planilha c

0,1,2,3 =

(pontuações 0,

0,33, 0,66, 1)

OurFish,

Ecol Suv
HHS, Parte

6
Mudança na

captura de

peixes

Quanto mudou a captura

de peixes nos últimos 5

anos?

Aumento ou

diminuição

percentual

+/- 20% (máx.)

Redução de 20%

Parte. CC

Impacto
HHS
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= 1,

aumento de

20% = 0

7 Presença

de manguezais Proporção

inversa da linha costeira

protegida por

manguezais

1 /% da linha

costeira coberta

por manguezais

Porcentagem

0% = 1

50% ou mais = 0

Parte. Mapa

de

riscos

Manguezais

do PNUMA

8 Presença

de ervas marinhas

Proporção inversa da

linha costeira protegida

por ervas marinhas

1 /% da linha

costeira com

ervas marinhas

presentes dentro

de 200 m

Porcentagem

0% = 1

50% ou maior =

0

Parte. Mapa

de

perigos do

PNUMA

Seagrass

Social Sensitivity

9
Dependência

econômica da

pesca

Qual proporção da renda

familiar (valor) vem da

pesca?

Porcentagem 0 -

100%

HHS
Part. Impacto

CC

10

de

Dependência

dos meios

subsistência na

pesca

Qual a proporção de

empregos (número de

tipos de meios de

subsistência) que

contribuem para a renda

de uma família estão

pescando?

Porcentagem 0 -

100%

HHS
Part. CC

Impacto

11
Costeiro

Declive*

Distância da linha

costeira à elevação de

10m

0m = 0

500m ou maior

= 1

DEM Local
JAXA 30m

DEM

Potencial de Recuperação Ecológica (Capacidade Ecológica Adaptativa)

12
Coral

Diversidade

de*

Número de tipos de coral

presentes

(Consulte o

apêndice e)

10 Coral tipos

presentes = 1

1 tipo de coral =

0

Contagem 1-10

FF Ecol

SurvCobertu

ra
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13

de
duro

coral*

Proporção de área

coberta por espécies de

coral duro

(consulte o

apêndice e)

100% coral duro

= 1

0% coral duro =

0

por cento 0 - 100

%

FF Ecol Surv

14
Diversidade

funcional dos

peixes

Quantos grupos

funcionais estão

presentes nesta pescaria?

(Consulte o

apêndice f)

5 grupos

funcionais = 1

1 grupo

funcional = 0

(0-1)

FF Ecol Surv Part. Haz Map

15
Distribuição do

tamanho dos

peixes

Qual é o tamanho de um

adulto maduro típico das

principais espécies nesta

área?

10cm = 0

100cm = 1

10cm-100cm

FF Ecol Surv
Part. Mapa de

risco

16
Biomassa de

peixes *

Qual é a biomassa total

de peixes nesta área?

(MacNeil et al. 2015)

1000 kg / ha = 1

0 kg / ha = 0
FF Ecol Surv

17 MPAs no local
Porcentagem da área

coberta pelo MPA

100% de

cobertura = 1

0% de cobertura

= 0

Por cento 0 -

100%

Reserva

Projeto

Parte. Com

Ativos

Capacidade de adaptação social

18
Acesso

ao crédito *

Qual a porcentagem de

pessoas que sentem que

têm acesso a fundos

suficientes para restaurar

seus meios de

subsistência?

100% têm

acesso = 1

0% têm acesso =

0

Por cento 0 -

100%

HHS / Fin.

Inc. Tlk.

Papel. Com

Ativos

19
Infraestrutura

da comunidade

Quantos dos 25 principais

ativos a comunidade

possui?

Consulte a

planilha de

recursos da

comunidade

(apêndice d)

20 recursos = 1

Parte. Com

Assets

Part. CC

Impacto
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5 recursos = 0

Contagem 5-20

20

de

meiossubsistên

cia

Diversidade de

Quantos tipos de

empregos diferentes

estão contribuindo para a

renda familiar média?

5 ou mais tipos

de trabalho = 1

1 tipo de

trabalho = 0

Contagem 1-5

HHS
Parte. CC

Impact

21
artes

Diversidade de

Quantos tipos de artes de

pesca são usados   nesta

área?

4 ou mais tipos

de artes de

pesca = 1

1 tipo de artes =

0

Contagem 1-4

HHS
Part. Com

Ativos

22
social

Confiança *

Confiança em estranhos

vs. vizinhos

% que confiam

no vizinho /%

que confiam em

um estranho

Porcentagem de

1-100%

HHS

23
Prevalência de

telefones

celulares *

Porcentagem de

pescadores que têm um

telefone celular

Porcentagem de

1-100%
OurFish App HHS

24
Responsivo

governança *

Progresso na

implementação de

políticas de gestão e

legislação de pescas que

dão autoridade para

tomar decisões

Fishmark

B:Pesca

Legislação e

Pontuação de

Regulamentos

de

Porcentagem

1-100%

Avaliação de

governança

25
Empoderament

o da

comunidade

Qual proporção de

participantes acredita ter

voz em como sua pesca

local é gerenciada?

Porcentagem

1-100%
HHS

Part. Com

Ativos

26 Educação

Qual parcela de adultos

completou pelo menos 10

anos de escolaridade?

(substituir o limite

localmente relevante)

Porcentagem

1-100%
HHS

Part. Ativos

de

comunicação
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Apêndice B: Diretrizes para workshops da comunidade participativa A

A vulnerabilidade é altamente localizada. Como tal, três componentes participativos são projetados para

envolver a comunidade no desenvolvimento de uma avaliação eficaz da vulnerabilidade às mudanças

climáticas: Mapeamento Participativo de Riscos, Discussões Participativas sobre o Impacto do Clima e

uma Discussão Participativa de Ativos da Comunidade. Todas essas três atividades se complementam e

utilizam recursos semelhantes, que são conduzidas de forma mais eficaz em um único workshop de

aproximadamente 3 horas. Esses esforços devem ser alinhados e integrados com Avaliações Rurais

Participativas ou outras atividades participativas, se possível.

Recursos necessários:

● Impressão laminada da imagem de satélite da LGU e da área de pesca circundante. (Isso pode ser

adquirido por meio do google earth pro para fins não comerciais.)

● Marcadores de apagamento a seco, várias cores

● Câmera (câmera de smartphone de qualidade decente é aceitável)

● Listas de perguntas para cada atividade

Participantes alvo:

● Partes interessadas locais - pescadores e não pescadores

● Especialistas locais -

● Funcionários do governo local e regional

● Residentes mais velhos Residentes

● jovens

● Respondentes do sexo feminino

Diretrizes: As perguntas devem ser feitas em tom neutro, não encorajando ou desencorajando nenhuma

opção em particular. O coordenador deve encorajar as respostas de todos os participantes e trabalhar

para garantir que as vozes menos dominantes sejam igualmente representadas, especialmente as

perspectivas de entrevistados do sexo feminino e mais jovens.

Comece traçando a imagem de satélite e traçando a estrada por onde você dirigiu e colocando uma

estrela onde a reunião está sendo realizada. Permita que a comunidade se oriente pedindo a diferentes

pessoas que desenhem estradas e marquem características locais no mapa (escola, casas, etc.). Assim

que as pessoas estiverem razoavelmente familiarizadas com a imagem, prossiga para as atividades.

Mapeamento de risco participativo

O objetivo deste exercício é obter a perspectiva da comunidade sobre onde as mudanças estão

ocorrendo e onde é provável que ocorram no futuro, se são diferentes, por que e o que está

impulsionando essas mudanças. No final de cada pergunta, para cada perigo, ou sempre que

informações úteis estiverem prestes a ser apagadas, uma foto de cima para baixo do mapa participativo

deve ser tirada para capturar as informações fornecidas.

● Quais são os principais perigos físicos que sua comunidade enfrenta? (Dê aos participantes a

chance de responder, mas se eles tiverem dificuldade para ter ideias, liste algumas opções como

31



seca, enchente, ciclone, tempestade, erosão costeira, branqueamento de corais, doenças

animais, pragas nas plantações, aumento do nível do mar, qualidade da água potável , etc.

● Para cada perigo, pergunte: (Relevante para o desenvolvimento de mapas participativos gerais

de perigo em apoio ao IKI)

o Onde esse perigo ocorre? (Mapa)

o Qual é o impacto estimado de cada local?

o Qual é o impacto geral de cada perigo?

o Como frequentemente ocorre?

o Que ações estão sendo tomadas para evitar esse perigo?

o Que ações são tomadas para se recuperar de eventos de perigo?

o Quanto tempo leva a recuperação?

● Após cada perigo ter sido mapeado, intitule o mapa do perigo e tire uma foto (ou várias fotos)

do mapa participativo diretamente de cima, tentando minimizar o brilho das luzes próximas.

● Quanto da costa está protegida por manguezais? Peça aos participantes para mapear as áreas

de manguezais (variável 7).

● Quanto da costa está protegida por ervas marinhas ? Peça aos participantes para mapear as

áreas de ervas marinhas (variável 8)

● Durante o último evento de branqueamento de coral, que porcentagem do recife de coral

branqueada? (variável 4)

● Diversidade Funcional dos Peixes: Quantos dos seguintes grupos funcionais estão presentes
nesta área? (A equipe do país fornecerá exemplos locais que podem estar presentes em cada
local) _____ (Resposta 1-5, variável 14)

o Herbívoro / Omnívoro
o Piscivore
o Invertivore
o Planktivore
o Ápice Predador

● Em um dia normal, quão grande é o peixe que você pesca? (variável 15)

● Que proporção dessa área está dentro de uma AMP? (variável 17)

Discussões sobre o impacto do clima

● Qual dos perigos físicos discutidos acima se tornou mais forte nos últimos 10 anos? (Isso pode

ser referido como eventos de mudança climática)

● Quais desses eventos de mudança climática estão tendo um impacto em sua pescaria hoje?

(Variável 3a)

● Que outros eventos de mudança climática você acha que podem começar a impactar a pesca

nos próximos 10 anos? (Variável 3b, adicione 3a e 3b para obter a pontuação da variável 3.)

● Quando esses eventos aconteceram? (Evento, datas, gravidade, impactos, ações de recuperação)

● Como a captura de peixes mudou nos últimos 5 anos? (variável 6)

● Você atribui essa mudança às condições de mudança?

● Quanto da economia local depende da pesca? (variável 9)

● Qual a proporção de residentes que dependem da pesca como sua renda principal? (variável 10)
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Discussão sobre os ativos

● da comunidade Que proporção de membros da comunidade sente que tem acesso a fundos de

emergência suficientes para permitir que restauram seus meios de subsistência caso ocorra um

desastre? (variável 18)

● Quantos ativos-chave a comunidade possui, de acordo com a planilha de infraestrutura no

apêndice d? (variável 19)

● Em média, quantos tipos diferentes de empregos uma família tem, contribuindo para seu

sustento total? (variável 20)

● Quantos tipos diferentes de artes de pesca são usados   nesta comunidade? (variável 21)

● Que proporção de participantes acredita ter voz na forma como a pesca local é administrada?

(variável 25)

● Nesta comunidade, que parcela de adultos completou pelo menos 10 anos de escolaridade (ou

limiar de escolaridade localmente relevante)? (variável 26)
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Apêndice C: Métodos passo a passo para CCVA

Instruções de coleta de dados para um CCVA Regional O

O apêndice A contém fontes e links para dados. (Para dados espaciais, os valores podem ser obtidos

visualmente a partir de arquivos do Google Earth, mas melhor se capturados usando GIS, se possível).

Dados

● do local Identifique os locais de cada área de interesse potencial (AoI), incluindo linha costeira e

área de pesca associada à comunidade. Se possível, mapeie esses locais e áreas em um arquivo

.kml ou .kmz do Google Earth.

Exposição:

● (abordagem de baixa resolução). Visite o site:

https://coralreefwatch.noaa.gov/product/thermal_history/sst_trend.php. No mapa de tendência

anual, clique no bloco de grade que incorpora a área de interesse.

● Amplie cada área de interesse e estime o aumento decadal de SST para cada local.

● Insira o resultado como o valor de Exposição no formulário FastFields Regional CCVA.

o (Para alta resolução, baixe os dados de tendência SST do NOAA Reef Watch

(reefwatch.com) e importe para um software GIS. Remova as áreas NoData e calcule a

alteração média do SST por década para cada AoI.

Sensibilidade:

● (Abordagem de baixa resolução ) Visite o site: http://data.unep-wcmc.org/datasets/1. Clique no

botão ArcGIS para abrir em um visualizador de mapa da web.

● Aproxime o zoom em cada área de interesse e use a ferramenta Medir para estimar a área do

recife (hectares) utilizada por cada comunidade com a maior precisão possível.

● Em seguida, use a ferramenta Medir novamente para medir o comprimento da linha costeira

(km) associada a cada comunidade (incluir pelo menos toda a linha costeira paralela à área do

recife).

● Insira esses valores no formulário FastFields Regional CCVA.

o (Para alta resolução, baixe os dados de localização do recife de coral do UNEP. Calcule a

área do recife dentro de cada AoI. Meça a costa dentro de cada AoI. Divida a área do

recife de coral (em hectares) pela costa (em quilômetros) para obter a proporção da área

do recife para Litoral (ha / km).

Capacidade adaptativa:

● Opção 1: Trabalhar com a equipe do país para criar uma classificação de eficácia do governo

usando o conhecimento local da equipe do país para estimar o nível de receptividade, recursos

humanos e infraestrutura para criar uma classificação do governo.
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● Aplique uma escala Likert para converter as classificações em valores que variam de 0-1.

● Opção 2: use a planilha de capacidade de resposta da governança no Apêndice G para avaliar

cada local em potencial.

● Insira esses valores no formulário FastFields Regional CCVA.

Instruções de coleta de dados para um CCVA local O

Apêndice A contém fontes e links para dados. (Para dados espaciais, os valores podem ser obtidos

visualmente a partir de arquivos do Google Earth, mas melhor se capturados usando GIS, se possível).

Exposição:

● Potencial de branqueamento: use ovinculado do arquivo .kmlGoogle Earth (download direto da

NOAA) para estimar a década em que se espera que o branqueamento se torne um evento anual

no AoI sob o cenário RCP8.5 (10x). (Para uma resolução mais alta, use a abordagem GIS)

● Aumento do nível do mar: use ovinculado do arquivo .kmlGoogle Earth (siga o link e clique em

download) para estimar a quantidade de aumento do nível do mar esperado em meados do

século no AoI. (Para resolução mais alta, use abordagem GIS)

● Riscos de agravamento: siga a abordagem participativa no Apêndice B. Conte todos os riscos da

mudança climática que afetam atualmente a pesca e todos os riscos da mudança climática que a

comunidade acredita que provavelmente impactarão a pesca nos próximos 10 anos.

Sensibilidade ecológica Suscetibilidade a

● corais: use a planilha do Apêndice E. Use as espécies de corais identificadas nos levantamentos

ecológicos, se disponíveis, ou as famílias de corais estão usando a abordagem participativa.

● Suscetibilidade aos peixes: Use a planilha do Apêndice F para identificar a vulnerabilidade das 3

principais espécies nesta área, conforme registrado no banco de dados de vulnerabilidade dos

peixes (download direto .csv em dryad.com).

● Mudança na pesca: confie em pesquisas domiciliares para medir a mudança na pesca ou siga as

diretrizes participativas para perguntar à comunidade como a pesca mudou.

● Presença de manguezais: Use o mapeamento participativo para medir a proporção da costa

protegida por manguezais ou use os dados espaciais fornecidos pelo PNUMA para medições. O

conhecimento local é considerado mais atualizado do que o conjunto de dados espaciais globais.

● Presença de ervas marinhas: Use o mapeamento participativo para medir a proporção da costa

protegida por ervas marinhas ou use os dados espaciais fornecidos pelo PNUMA para medições.

O conhecimento local é considerado mais atualizado do que o conjunto de dados espaciais

globais.

Sensibilidade Social
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● Dependência econômica da pesca: Use a pesquisa domiciliar para calcular a proporção média do
valor do sustento que vem da pesca. Se a pesquisa domiciliar não estiver disponível, use a
abordagem participativa (Apêndice B).

o Por exemplo, se uma família tem quatro fontes de renda, mas a pesca gera 75% da
renda, registre 75%.

● Dependência dos meios de subsistência na pesca: Use a pesquisa domiciliar para calcular a
proporção média dos meios de subsistência que pescam. Se a pesquisa domiciliar não estiver
disponível, use a abordagem participativa (Apêndice B).

o Por exemplo, pergunte quantas fontes de renda a família possui? Uma pessoa pode ter
várias fontes, portanto, uma família típica pode ter 2 pessoas envolvidas na pesca, 1
pessoa que vende vegetais e 1 trabalhador. Isso equivaleria a uma proporção de 50% dos
meios de subsistência dependentes da pesca.

● Declive costeiro: Estime a distância mais curta do litoral até o ponto de elevação de 10 m. Isso é
melhor calculado usando dados de elevação (mapa digital ou topográfico) ou pode ser
aproximado a partir do conhecimento local.

Potencial de recuperação ecológica (capacidade adaptativa ecológica)

● Diversidade de corais: use a planilha do Apêndice E. Use as espécies de corais identificadas nos

levantamentos ecológicos, se disponíveis, ou as famílias de corais estão usando a abordagem

participativa.

● Cobertura de coral duro: Use a planilha do Apêndice E. Use as espécies de corais identificadas

nos levantamentos ecológicos, se disponíveis, ou as famílias de corais estão usando a abordagem

participativa.

● Diversidade funcional dos peixes: Obtida de levantamentos ecológicos ou, de outra forma,
excluída da análise.

● Distribuição do tamanho dos peixes: Obtenha de levantamentos ecológicos ou workshop
participativo (Apêndice B)

● Biomassa de peixes: Obtenha levantamentos ecológicos ou exclua da análise.

● AMPs em vigor: O componente de desenho da reserva deve identificar a proporção de AMPs que

cobrem a área considerada como áreas de pesca da comunidade, caso contrário, peça aos

participantes para mapear as áreas cobertas por minhas AMPs como uma proporção de sua área

de pesca total.

Capacidade de adaptação social

● Acesso ao crédito: Esta questão foi elaborada para entender se as pessoas sentem que têm
acesso suficiente a crédito para permitir que se recuperem de um desastre restabelecendo seus
meios de subsistência atuais. Isso pode ser obtido no trabalho do Kit de Ferramentas de Inclusão
Financeira, na pesquisa domiciliar ou no workshop participativo. Essa variável pode ser
descartada se a confiabilidade dos dados for questionável.

● Infraestrutura da comunidade: o Apêndice D contém uma lista completa de infraestrutura da
comunidade importante que é usada para avaliar a capacidade operacional da comunidade, não
apenas a resiliência climática.
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● Diversidade de meios de subsistência: a pesquisa domiciliar ou oficina participativa identificará
quantas fontes de renda uma família típica tem.

● Diversidade de equipamentos: A pesquisa domiciliar ou oficina participativa identificará quantas
fontes de equipamentos de pesca são usados   nesta comunidade.

● Confiança Social: A pesquisa domiciliar deve incluir duas perguntas sobre o quanto alguém
confia em um estranho e em seu vizinho. Essas perguntas se combinam para medir a confiança
social. Isso pode ser difícil de medir em um workshop participativo, portanto, pode ser excluído
da análise se a pesquisa não estiver disponível.

● Prevalência de telefones celulares: o objetivo é medir a proporção de um grupo de pessoas que
têm acesso a telefones celulares. Se o aplicativo OurFish puder fornecer a proporção do total de
pescadores que possuem telefones celulares, use esses dados. Caso contrário, use a pesquisa
domiciliar para a proporção de domicílios que têm acesso ao telefone celular. Essa variável pode
ser descartada se a confiabilidade dos dados for questionável.

● Governança responsiva: Onde o FishMark está sendo implantado, a pontuação do FishMark B
deve ser usada para avaliar essa variável. Se o FishMark não estiver sendo implantado, o
Apêndice G fornece um breve formulário de 6 perguntas (sim / não) para fornecer uma avaliação
básica a ser preenchida pela equipe do país ou por meio do workshop participativo. Esta variável
pode ser eliminada se as respostas forem incertas.

● Empoderamento da comunidade: A pesquisa domiciliar deve informar esta variável, caso
contrário, o insight pode ser obtido por meio do workshop participativo.

● Educação: O nível de escolaridade no 10º ano, ou nível semelhante relevante para o país, deve
ser coletado por meio de pesquisa domiciliar ou por meio de workshop participativo.

● Insira esses valores no formulário FastFields Local CCVA.

Métodos de análise

● Cada variável será avaliada e fornecerá um valor de variável apropriado para a faixa de dados

encontrados.

● Os dados devem ser inseridos no formulário FastFields apropriado que automatizará as seguintes

etapas:

o O valor da variável será normalizado usando o intervalo máximo e mínimo de valores

para remover a influência de outliers resultando em uma pontuação variável de 0-1.

o Se houver mais de uma variável dentro de um componente, as pontuações das variáveis

  devem ser somadas e normalizadas, dando a cada componente uma pontuação de

componente entre 0-1.

o As pontuações dos componentes são integradas seguindo a equação da Figura 4,

resultando em um CCVA pontuaçãopontuação de ou vulnerabilidade entre 0-2.

● Após o envio do formulário FastFields, um painel de relatório básico será gerado exibindo a

pontuação geral de vulnerabilidade, pontuações de componentes, resultado gráfico e lista de

respostas potenciais.

● Os resultados do painel devem ser incluídos em um relatório CCVA básico a ser gerado para cada

local.
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Apêndice D: Planilha de infraestrutura da comunidade

Quantos dos itens de infraestrutura a seguir estão presentes e em pleno funcionamento na

comunidade? Esta lista tem como objetivo avaliar a capacidade funcional geral da comunidade não

apenas em relação às mudanças climáticas. (Cinner et al., 2015)

posto de gasolina ☐

mecânico / garagem ☐

transporte público ☐

estrada asfaltada ☐

cais / cais ☐

mercado diário de alimentosmercado ☐

semanal de alimentos. ☐

peixe congelador (comunidade ou privado) ☐

máquina de gelo ☐

Restaurante ☐

jornal diário ☐

Banking ☐

Doctor ☐

clínica médica ☐

Hospital ☐

Farmácia ☐
serviços de emergência (incêndio e / ou

ambulância) ☐

delegacia / cabine ☐

da escola primária ☐

ensino secundário ☐

dentista ☐

hotel / pousada ☐

água encanada ☐

Eletricidade ☐

Instalações de Internet ☐

Número total ______ (de 25)
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Apêndice E: Planilhas de suscetibilidade a corais Planilha de

levantamento ecológico de corais

Lista de espécies a ser revisada e finalizada pela equipe do país. Se a pesquisa ecológica não for

concluída, consulte as diretrizes de mapeamento participativo no Apêndice B

Corais resistentes ao
branqueamento Corais suscetíveis ao

branqueamento

Acanthastrea Acropora

Cyphastrea Millepora

Diploastrea Montipora

Favia Seriatopora

Galaxea Stylophora

Goniastrea  

Hydnophora  

Leptoria  

Merulina  

Montastrea  

Platygyra  

Porites  

Turbinaria  

Que proporção da área do recife é coberta por corais resistentes ao

branqueamento? _____ (Variável 4)

Qual é a contagem total de espécies de corais nesta área?

_____ (Variável 12)

Qual proporção do recife é coberta por espécies de corais duros?

_____ (Variável 13)

Informações de susceptibilidade adquiridas de Reef Resilience.org (Marshall et al., 2016)

<http://www.reefresilience.org/coral-reefs/stressors/bleaching/bleaching-susceptibility/>
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Apêndice F: Susceptibilidade de peixes A planilha

Jones e Cheung (2018) fornecem uma avaliação abrangente da vulnerabilidade de mais de 1000 espécies

marinhas às mudanças climáticas. A lista completa está disponível no seguinte site, com download direto

disponível aqui: https://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.9dc21. Para avaliar a Suscetibilidade

dos Peixes (Variável 5), identifique as 3 principais espécies para a pescaria. Em seguida, encontre a

pontuação de vulnerabilidade para cada espécie na lista de vulnerabilidade.

3 espécies principais para a pesca local
Pontuação de

vulnerabilidade

Espécie 1: ________ ________

Espécie 2: ________ ________

Espécie 3: ________ ________

Variável 5: Quantas das 3 espécies principais têm uma

vulnerabilidade superior a 50% às mudanças climáticas? ______

Variável 14: Diversidade Funcional dos Peixes: Quantos dos seguintes

grupos funcionais estão presentes nesta área? (A equipe do país fornecerá

exemplos locais que podem estar presentes em cada local)

o Herbívoro / Omnívoro
o Piscivore
o Invertivore
o Planktivore
o Apex Predator

_____ (Resposta 1-5)
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Apêndice G: Avaliação de governança

As perguntas fazem uma breve avaliação da eficácia da governação (variável 24).

Sim / Não: Os grupos de gestão locais têm autoridade para gerir as suas pescarias?

Sim / Não: Os membros da comunidade participam da gestão de suas pescarias?

Sim / Não: Os regulamentos de pesca / medidas em vigor das regras de captura?

Sim / Não: Esta em vigor o processo de registro de pescador?

Sim / Não: Existem mecanismos de fiscalização?

Sim / Não: Existe um plano para abordar o risco de desastres e os efeitos das mudanças climáticas na

pesca?

Sim / Não: Existem mecanismos para monitorar os efeitos ecológicos das mudanças climáticas?

Sim / Não: Existem mecanismos para monitorar os efeitos socioeconômicos das mudanças climáticas?

Para quantas dessas perguntas você respondeu sim? ________

(a resposta dividida por 8 é o valor da variável 24)
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