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↑	a	b	Carvalho,	Igor	de.	Criticado	pelos	ambientalistas	em	peso	e	pela	comunidade	científica	como	condutor	de	um	processo	deliberado	de	desmonte	da	gestão	ambiental,	promovendo	o	que	chamam	de	um	vasto	retrocesso.	"A	política	agrícola	brasileira	e	o	incentivo	aos	agrotóxicos.	«An	Inconvenient	Truth».	"Resíduos	da	Construção	Civil	e
Reciclagem".	"Governo	rifa	os	direitos	indígenas,	diz	antropóloga	Manuela	Carneiro	da	Cunha"	Arquivado	em	4	de	novembro	de	2013,	no	Wayback	Machine..	Cook,	John.	B.	ele	pode	gerar	uma	economia	de	1,11	trilhão	de	reais	até	2050	na	comparação	com	o	cenário	padrão....	"Gelo	no	Ártico	pode	diminuir	94%	e	o	nível	do	mar	subiria	82	cm	até
2100".	↑	Instituto	Nacional	de	Ciência	e	Tecnologia	para	Mudanças	Climáticas.	↑	Costa,	Alexandre	Araújo.	INPE,	230/08/2013.	↑	Centro	de	Ciência	do	Sistema	Terrestre	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais	/	Met	Office	Hadley	Centre,	p.	In:	Silva,	José	Maria	Cardoso	da	e	t	al	(orgs.)].	Porque	se	não	olharmos	além,	alguém	está	se	preparando
e	vamos	ter	que	engolir,	vamos	virar	colônia	dos	países	que	estão	crescendo.	&	Boykoff,	Jules	M.	Em	inglês.	Cartilha	didática	para	o	público	jovem.	Aí,	quando	a	gente	achava	que	não	podia	ficar	pior,	o	'revogaço'	do	Bolsonaro	em	abril	extinguiu	o	Comitê	Interministerial	sobre	Mudança	Climática,	o	CIM,	e	seu	Grupo	Executivo,	o	GEx,	além	da
Comissão	Nacional	de	Redd+,	que	afiançava,	por	exemplo,	o	dinheiro	do	Fundo	Verde	do	Clima	que	o	Brasil	ganhou	no	ano	passado.	Marquis,	K.B.	Averyt,	M.	Política	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima.	WWF-Brasil,	25/05/2010	↑	Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação	[Lima,	Ricardo	da	Cunha	Correia;	Cavalcante,	Arnóbio	de	Mendonça
Barreto;	Marin,	Aldrin	Martin	Perez	(eds.)].	Envolverde,	05/08/2015	↑	Climate	Change	Science	Program	and	the	Subcommittee	on	Global	Change	Research.	Contribuição	do	Grupo	de	Trabalho	1	para	o	1º	Relatório	de	Avaliação	Nacional	do	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	[Ambrizzi,	T.,	Araújo,	M.,	Silva	Dias,	P.L.,	Wainer,	I.,	Artaxo,	P.,
Marengo,	J.A.,	2012.	↑	"História	PBMC".	Também	incentiva	a	reciclagem	de	resíduos,	uma	área	que	vem	ganhando	espaço	no	Brasil,	embora	ainda	haja	muitas	limitações	técnicas	e	culturais	para	que	isso	se	torne	uma	prática	corriqueira.	Grandes	empresas	e	grupos	de	interesse	já	foram	denunciados	por	exercerem	pressão	sobre	os	políticos	e
produzirem	estudos	fraudulentos	para	minimizar	a	importância	do	caso,	tornando	o	enfrentamento	do	problema	muito	mais	moroso	e	difícil.	In:	Secretariado	da	Convenção	sobre	Diversidade	Biológica.	Instituto	de	Estudos	Socioeconômicos,	01/03/2019	↑	Peron,	Isadora	&	Zaia,	Cristiano.	↑	"Falta	política	para	mudanças	climáticas".	Green	Building
Council	Brasil.	"Volta	do	carvão	aos	leilões	energéticos	é	paradoxo	ambiental,	diz	presidente	da	EPE".	Além	disso,	não	foi	considerado,	na	avaliação,	o	impacto	do	desmatamento,	que	seguramente	deve	aumentar	os	níveis	de	variação	em	alguma	medida.	SOS	Mata	Atlântica	/	Conservação	Internacional,	2005,	pp.	SOS	Mata	Atlântica.	↑	Spitzcovsky,
Débora.	A	instalação	de	apenas	5	mil	MW	deverá	produzir	emissões	adicionais	de	gases	de	efeito	estufa	de	pelo	menos	22,3	x	106	toneladas	de	carbono	por	ano,	para	um	fator	de	capacidade	médio	operativo	de	60%.	O	Brasil	é	signatário	do	Protocolo	de	Kyoto,	o	mais	importante	acordo	multilateral	para	combate	ao	aquecimento,	bem	como	acompanha
a	evolução	dos	debates	e	das	pesquisas	internacionais,	além	de	desenvolver	uma	política	climática	própria	e	apoiar	muitos	pesquisadores	nacionais	envolvidos	com	o	assunto.	"Fundo	climático".	El	País,	09/05/2019	↑	Girardi,	Giovana.	O	tema	tem	gerado	também	um	incandescente	debate	público,	uma	vez	que	o	desmatamento	na	região	movimenta
muito	dinheiro,	mas	enriquece	poucos	e	empobrece	muitos,	tem	lobbystas	poderosos	atuando	junto	a	todos	os	Poderes	e	níveis	administrativos,	(apoiados	pelo	agronegócio,	as	mineradoras,	empreiteiras	e	indústrias),	e	sistematicamente	está	associado	a	crimes	de	corrupção	oficial,	formação	de	quadrilhas,	aumento	da	violência	e	da	criminalidade,
violação	de	direitos	humanos	de	povos	indígenas	e	comunidades	tradicionais,	queimadas	criminosas,	assassinato	ou	tortura	de	lideranças	ambientalistas,	genocídio	indígena,	grilagem	de	terras,	entre	uma	infinidade	de	outros	problemas.	Mitigação	das	Mudanças	Climáticas:	Sumário	Executivo.	Corremos	o	risco	de	chegar	a	um	paradoxo	de,	mantendo
o	modelo	atual,	acabarmos	por	comprometer	nosso	desenvolvimento	no	futuro.	↑	a	b	Colussi,	Joana.	Referências	↑	IPCC	(a).	Ministério	da	Educação	/	CAPES,	2012	↑	Marengo,	J.	5.	"Climate	Change:	It's	bad	and	getting	worse".	"CNI	defende	debate	do	pré-sal	e	participação	privada".	Esse	volume	de	emissões	é	maior	que	o	total	de	emissões	no
Sistema	Integrado	Nacional	em	2005.	"How	Much	More	Global	Warming	and	Sea	Level	Rise".	In:	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	United	States	of	America,	09/04/2010;	107(27):12107–12109.	"Além	disso,	a	umidade	originada	na	Bacia	Amazônica	é	transportada	pelos	ventos	para	outras	partes	do	continente	e	é	considerada
importante	na	formação	de	precipitações	em	regiões	distantes	da	própria	Amazônia".[89]	Natural	que,	se	a	floresta	desaparece,	desapareçam	as	chuvas.	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas.	As	espécies	que	não	podem	se	adaptar	a	tempo	acompanhando	essas	rápidas	mudanças,	que	são	seguramente	a	grande	maioria,	estão	condenados	à
extinção	em	um	futuro	próximo	ou	a	substancial	declínio	populacional.[21][22][23]	Outros	efeitos	importantes	do	aquecimento	global	são	a	subida	do	nível	do	mar	por	causa	da	expansão	térmica	das	águas,	alagando	grandes	regiões	costeiras	em	todo	o	mundo,	habitadas	por	enorme	população,[24][25][26][27][28]	a	acidificação,	dessalinização	e
desoxigenação	dos	mares,	com	prejuízo	generalizado	para	as	formas	de	vida	marinhas	e	sua	capacidade	de	atender	à	demanda	humana	como	alimento;[29][30][31][32]	provocação	de	secas	mais	intensas	e	prolongadas,	com	sério	prejuízo	para	a	agricultura,	a	pecuária	e	a	silvicultura,	com	efeitos	piores	sobre	os	países	mais	pobres;[33][34][35][36]
redução	da	cobertura	florestal	mundial,	especialmente	nas	regiões	tropicais	e	subtropicais,	que	pode	chegar	à	desertificação;[35][37]	perda	de	gelo	polar	e	montanhoso,	com	efeito	importante	sobre	os	ecossistemas	frios,	e	derretimento	do	permafrost,	o	solo	congelado	das	regiões	polares,	liberando	grandes	quantidades	adicionais	de	gases	estufa	na
atmosfera;[21][38][39]	mudança	irregular	no	padrão	dos	ventos	e	aumento	no	número	e	na	intensidade	dos	episódios	de	tempo	severo,	como	as	ondas	de	calor	ou	frio	extremos	e	os	ciclones	tropicais,	que	frequentemente	resultam	em	perdas	de	vidas,	impactos	ambientais	adicionais	ou	destruições	materiais	significativas.[40][41]	A	vital	dependência
do	homem	em	relação	à	natureza	é	autoevidente,	e	sua	preservação	é	matéria	de	fundamental	interesse	para	toda	a	humanidade.	Estamos	sofrendo	um	'apagão'	de	coordenação	climática".[164]	André	Ferretti,	coordenador-geral	do	Observatório	do	Clima,	diz	o	mesmo:	"Hoje	temos	trilhões	de	recursos	a	serem	investidos	em	infraestrutura,	planos	de
expansão	da	geração	de	energia	principalmente	de	fontes	fósseis	(cerca	de	70%	dos	investimentos	do	País),	planos	safra	anuais	e	incentivos	à	indústria,	sem	nenhuma	conexão	com	a	lógica	do	desenvolvimento	de	baixo	carbono.	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	↑	Gonçalves,	Carolina.	Vários	efeitos	já	se	verificam	de	maneira	importante,	entre
eles	erosão	costeira	e	secas	e	inundações	intensificadas,	que	devem	piorar	ao	longo	do	século	XXI	se	as	tendências	continuarem	no	rumo	em	que	estão	hoje.	"Prefácio	do	Secretário	Geral	das	Nações	Unidas".	"Os	números	da	reciclagem	no	Brasil".	↑	Conselho	Indigenista	Missionário.	Pressão	Humana	na	Floresta	Amazônica	Brasileira	Arquivado	em	28
de	setembro	de	2013,	no	Wayback	Machine.,	Imazon,	2006.	O	Pré-Sal	e	o	Aquecimento	Global.	In:	Téchne,	ago/2006;	(113).	In:	Sustentabilidade	em	Debate,	jan/jun	2012;	3	(1):75–96.	O	relatório	estimou	que	se	desaparecer	40%	da	mata,	as	secas	vão	aumentar	e	grande	parte	da	floresta	vai	se	transformar	em	savana,	com	drástica	redução	na
biodiversidade	e	importante	efeito	negativo	sobre	o	regime	de	chuvas	nacional.[88]	Para	o	Semiárido-Caatinga	prevê-se	o	aumento	de	até	4,5	°C	na	temperatura	do	ar	e	uma	redução	de	até	50%	na	precipitação	de	chuva.	"O	Brasil	Atingirá	sua	Meta	de	Redução	do	Desmatamento?"	Arquivado	em	4	de	novembro	de	2013,	no	Wayback	Machine..	À
exceção	de	São	Luís,	a	maioria	das	novas	usinas	na	Amazônia	é	a	fio	d'água,	ou	seja,	não	possui	grande	reservatório.	"Fiscalização	aumenta	presença	na	Amazônia,	mas	impunidade	para	os	crimes	ambientais	continua".	Segundo	as	previsões,	os	níveis	devem	continuar	a	crescer.[63][64][65][66][67]	Historicamente	o	Brasil	vinha	gerando	gases	estufa
em	sua	maior	parte	por	causa	do	desmatamento,	e	não	pela	queima	de	combustíveis	fósseis.	↑	Arantes,	José	Tadeu.	J.	UNCCD	thematic	fact	sheet	series	nº	1	↑	Lichtarowicz,	Ania.	"Climate	change,	global	food	supply	and	risk	of	hunger".	In:	Revista	Brasileira	de	Saúde	e	Produção	Animal,	2012;	13	(4)	↑	a	b	Bocchini,	Bruno.	Ecodebate,	06/04/2017	↑
Peres,	João.	O	Globo,	23/11/09.	É	um	processo	inevitável,	independente	das	questões	climáticas.	O	número	de	registros	cresceu	40%	na	década	passada	em	comparação	à	anterior,	segundo	o	Atlas	Brasileiro	dos	Desastres	Naturais.	↑	a	b	"No	Brasil,	aquecimento	global	significará	mudança	no	padrão	de	chuvas".	"Projected	climate	change	and	its
impacts".	NOAA/Pew,	2008.	O	gráfico	é	um	recorte	de	uma	estimativa	global	produzida	pela	NASA.	Já	no	Nordeste	do	país,	a	tendência	é	oposta.	Acordo	de	Cooperação	Técnica	MMA/Ibama,	ago/2011.	↑	Stroeve,	J.	3-6.	Linhas	claras	para	investir	e	pegar	essa	onda	das	renováveis	e	reduzir	a	pressão	sobre	o	recursos	naturais.	O	Cerrado	hoje	concentra
a	maior	parte	das	atividades	agropastoris	do	Brasil.	"Produção	de	Cimento:	Impactos	à	saúde	e	ao	meio	ambiente".	↑	Andrade,	Juliana	(ed.).	United	Nations	Environment	Programme,	GRID-Arendal,	2009,	pp.	Encontros	Temáticos:	Coleta	Seletiva	e	Reciclagem,	s/d.	Praticamente	em	todas	as	bacias	hidrográficas	do	Brasil	a	tendência	é	de	diminuição
das	vazões,	inclusive	nas	regiões	em	que	os	modelos	indicam	um	aumento	das	precipitações.	Grupo	de	Trabalho	2:	Impactos,	Vulnerabilidade	e	Adaptação	às	Mudanças	Climáticas.	Gestão	diferenciada	de	resíduos	da	construção	civil:	uma	abordagem	ambiental.	Agência	Brasil,	07/11/2012.	Isso	significa	que	seu	fator	de	capacidade,	ou	seja,	a
quantidade	de	energia	constante	gerada	ao	longo	do	ano,	é	reduzido,	já	que	a	vazão	dos	rios	amazônicos	varia	enormemente	entre	a	estação	da	seca	e	a	da	chuva.	(coord.)].	WWF,	09/09/2013.	Então	não	sobrou	ninguém	tomando	conta	dessa	lojinha,	os	recursos	não	estão	sendo	aplicados	e	nada	está	sendo	feito".[171]	Energia	Alto	de	Santana	em	São
Paulo,	no	apagão	de	2009.	↑	Empresa	de	Pesquisa	Energética.	↑	a	b	c	Barreto,	P.,	&	Araújo,	E.	Unisinos,	18/09/2012.	As	regiões	mais	aquecidas	estão	no	Hemisfério	Norte,	próximas	ao	Ártico	e	nas	zonas	temperadas.	"ONU	apresenta	Brasil	como	exemplo	de	redução	do	desmatamento".	Sala	de	Imprensa	-	Ibama,	09/02/2012.	No	pior	cenário,	as
perdas	podem	chegar	a	40%	em	2070,	levando	a	um	prejuízo	de	até	7,6	bilhões	de	reais;	O	café	deve	perder	até	33%	da	área	de	baixo	risco	nos	principais	estados	produtores,	São	Paulo	e	Minas	Gerais,	apesar	de	poder	ter	ganhos	no	sul	do	país;	Milho,	arroz,	feijão,	algodão	e	girassol	sofrerão	forte	redução	de	área	de	baixo	risco	no	Nordeste,	com
perda	significativa	da	produção.	In:	PNAS,	2013;	110	(34):13745-13750.	Volume	II:	Estratégias	Setoriais	e	Temáticas.	A	educação	ambiental	desde	a	juventude	é	fundamental	para	assegurar	o	futuro	das	novas	gerações.	Policy	document	12/05,	jun/2005,	pp.	Tal	fato	está	atrelado	à	posição	de	destaque	do	país	em	relação	à	produção	mundial	de	carne,
já	que	possui	o	segundo	maior	rebanho	de	gado	do	mundo,	com	205	milhões	de	cabeças	(em	2012)".[70]	De	2005	a	2010	a	participação	do	setor	de	energia	nas	emissões	dobrou,	passando	de	16	para	32%,	e	a	agricultura	cresceu	de	20%	para	35%.[47][71][72]	Açude	vazio	em	Petrolina,	no	sertão	de	Pernambuco,	na	seca	de	2013.	↑	Observatório	do
Clima.	Já	o	extremo	sul	e	o	extremo	oeste	devem	receber	chuvas	em	níveis	significativamente	maiores,	uma	mudança	que	também	causará	sérios	problemas.	Em	todo	o	mundo,	o	aquecimento	trará	vantagem	somente	para	a	agricultura	praticada	nas	regiões	de	alta	latitude.	Tignor	and	H.L.	Miller	(eds.)].	"As	paisagens	e	o	processo	de	degradação	do
semi-árido	nordestino".	Segundo	o	estudo,	"De	uma	das	vilãs	do	aquecimento	global	(Ver	nota:[123]),	a	agricultura	pode	passar	à	condição	de	vítima.	↑	a	b	c	Centro	de	Ciência	do	Sistema	Terrestre	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais	/	Met	Office	Hadley	Centre	[Marengo,	Jose	A.	"Status	de	Elaboração	do	Primeiro	Relatório	Nacional	Sobre
Mudanças	Climáticas:	Status	do	Volume	3".	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	461	to	558	are	not	shown	in	this	preview.	Outros	gases,	como	os	compostos	perfluorados	e	o	hexafluoreto	de	enxofre,	embora	em	menores	quantidades	no	total,	mas	muito	potentes,	têm	ciclos	ainda	mais	longos,	que	variam	de	mil	a	50	mil	anos,	ultrapassando	em	muito
os	horizontes	da	presente	civilização.	48–49.	As	zonas	mais	vulneráveis	a	impactos	importantes	são	as	regiões	nordeste	e	sudeste,	exatamente	onde	se	concentra	a	maior	parte	do	povo	brasileiro,	e	as	grandes	cidades,	que	em	geral	são	mal	preparadas	para	enfrentar	o	desafio.[128]	O	relatório	também	pretende	ajudar	a	derrubar	alguns	mitos
arraigados	que	representam	importantes	obstáculos	para	a	aceitação	geral	dos	projetos	de	mitigação,	como	o	que	diz	que	progresso	e	conservação	da	natureza	são	opostos,	ou	que	a	consequência	de	reduzirmos	as	emissões	será	a	recessão	econômica.[130]	Projeções	do	relatório	Brasil	2040	Publicado	em	2015	pela	Subsecretaria	de	Desenvolvimento
Sustentável	da	Secretaria	de	Assuntos	Estratégicos	da	Presidência	da	República,	o	relatório	Brasil	2040:	cenários	e	alternativas	de	adaptação	à	mudança	do	clima,	foi	considerado	pelo	Observatório	do	Clima	como	o	maior	estudo	realizado	até	a	data	sobre	o	caso	brasileiro.	Um	uso	mais	adequado	do	solo,	com	a	adoção,	por	exemplo,	de	sistemas
agropastoris,	agro-silvo-pastoris	e	plantio	direto,	além	de	redução	do	uso	de	fertilizantes,	pode	evitar	novos	desmatamentos,	aumentar	a	captura	de	gás	carbônico	da	atmosfera	e	ainda	recuperar	o	solo.	5	↑	a	b	c	Steiner,	Achim.	O	Globo,	08/09/2013.	A	população	que	não	estiver	preparada,	vai	sofrer	com	isso".[105]	A	pesquisadora	Andrea	Santos,
secretária-executiva	do	PBMC	e	autora	principal	do	capítulo	sobre	transportes,	fez	um	alerta	sobre	o	impacto	provável	sobre	megacidades	como	Rio	e	São	Paulo,	afirmando	que	a	infraestrutura	atual,	especialmente	nos	transportes	e	mobilidade	urbana,	não	foi	pensada	para	enfrentar	a	elevação	das	temperaturas	e	chuvas	mais	intensas.[129]	Os
impactos	multiplicados	do	aquecimento	global	sobre	os	sistemas	produtivos	básicos	brasileiros,	aumentando	carências	já	existentes	e	elevando	os	custos	de	produção,	junto	com	a	esperada	ocorrência	de	mais	e	mais	graves	desastres	naturais,	devem	significar	grandes	problemas	para	o	abastecimento	alimentar,	a	saúde	pública,	a	produção	industrial,
o	comércio,	as	infraestruturas	instaladas,	a	qualidade	de	vida	geral	da	população	e	a	segurança	nacional	como	um	todo,	com	os	pobres	sofrendo	as	consequências	mais	graves.	Cadernos	Temáticos:	Fontes	Renováveis	no	Alcance	das	Metas	Voluntárias	de	Redução	de	Emissões	Definidas	no	Plano	Setorial	de	Energia	para	Mitigação	e	Adaptação	à
Mudança	do	Clima.	↑	Feely,	R.	↑	European	Environment	Agency.	O	Brasil	atualmente	já	enfrenta	uma	série	de	imensos	desafios	em	muitas	áreas	vitais	que	exigem	enormes	recursos	e	esforços,	como	na	saúde,	na	energia,	na	habitação	popular,	no	combate	à	pobreza	e	à	fome,	na	segurança	pública,	no	desmatamento,	na	poluição,	no	manejo	de
desastres	naturais,	e	apesar	da	pujança	de	sua	economia,	que	está	entre	as	dez	maiores	do	mundo,	e	mesmo	com	todos	os	investimentos	realizados,	que	são	vultosos,	há	carências	críticas	e	crônicas	em	muitos	setores,	com	grande	parte	de	sua	população	vivendo	em	condições	indignas.[222]	Num	país	que	tem	uma	população	em	crescimento
acelerado,[223]	exigindo	sempre	maiores	recursos	à	disposição,	aquele	quadro	de	penúrias	pode	ser	bastante	agravado	por	influência	do	aquecimento	global,	como	já	está	sendo,	ampliando	as	demandas	e	tornando	ao	mesmo	tempo	mais	difícil	atendê-las.	"O	novo	texto	também	contextualiza	que	as	perdas	são	pequenas	em	comparação	ao	aumento
vertiginoso	de	riqueza	—	o	consumo	deve	aumentar	entre	300	e	900	por	cento	neste	século".[48]	Participação	popular	Feira	ecológica	em	Porto	Alegre.	Soc.	↑	Toledo,	Karina.	"A	parte	que	nos	cabe".	"Energia	e	Mudanças	Climáticas:	barreiras	e	oportunidades	para	o	Brasil".	Os	dois	modelos	apontaram,	em	todos	os	cenários,	uma	importante	queda	na
vazão	da	maioria	das	grandes	bacias	hidrográficas	nacionais.[131]	Segundo	o	Observatório	do	Clima,	Vista	do	vertedouro	da	Usina	de	Itaipu.	Os	governos	do	mundo	em	geral	trabalham	para	evitar	uma	elevação	das	temperaturas	acima	de	2	°C	ao	longo	do	século	XXI,	considerada	o	máximo	tolerável	para	que	uma	catástrofe	global	não	se	concretize,
mas	a	maioria	dos	cientistas	pensa	que	a	elevação	será	ainda	maior,	chegando	a	4	°C,	em	vista	da	lentidão	da	resposta	mundial	a	este	desafio.	No	que	tange	ao	clima,	os	efeitos	dessa	política	já	são	evidentes.	"Discussões	sobre	mudança	climática	reúnem	em	Brasília	representantes	de	vários	países".	"Carvão".	↑	"O	Painel	Brasileiro	de	Mudanças
Climáticas	-	PBMC".	↑	Instituto	Humanitas.	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	↑	Petry,	Vanderlei.	Learning	from	Cyclone	Nargis:	Investing	in	the	environment	for	livelihoods	and	disaster	risk	reduction:	A	Case	Study,	2009,	pp.	↑	Comitê	LEED	–	Materiais	e	Recursos.	MIT	Press,	2007,	pp.	↑	"Mudança	do	clima	vai	afetar	mais	pobres	e	pode



inviabilizar	megacidades	como	São	Paulo".	"Impacto	das	Mudanças	Climáticas	no	Brasil	e	Possíveis	Futuros	Cenários	Climáticos:	Síntese	do	Terceiro	Relatório	do	IPCC	2001".	16	↑	Barreto,	P.	"Extremos	do	clima".	Qin,	M.	Montevidéu,	Uruguay,	2009	↑	Fearnside,	Philip	M.	"Ameaças	à	Água".	Sobre	a	pecuária,	com	uma	elevação	de	temperatura	em
torno	de	3	°C,	pode	haver	perda	de	até	25%	da	capacidade	de	pastoreio	para	bovinos	de	corte	e	um	aumento	de	custo	de	produção	de	20%	a	45%,	tornando	a	carne	brasileira,	um	dos	grandes	produtos	de	exportação,	menos	competitiva	no	mercado	internacional.	"O	uso	de	recursos	florestais	e	as	políticas	econômicas	brasileiras	-	uma	visão	histórica	e
parcial	de	um	processo	de	desenvolvimento".	Carta	Capital,	15/11/2011	↑	Trigueiro,	André.	"Uso	de	agrotóxico	pode	intensificar	desmatamento	na	Amazônia".	↑	Astrini,	Márcio	&	Telles,	Pedro	(coords.).	Secas,	enchentes	e	deslizamentos	de	terra	atingiram	127	milhões	de	pessoas.	"Participação	do	setor	de	energia	em	emissões	de	gás	carbônico	dobra
em	cinco	anos".	Tornaram-se	paradigmáticos	os	tumultuados	debates	públicos	em	torno	do	Novo	Código	Florestal,	um	texto	repudiado	pela	Sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciência,	inúmeras	outras	academias,	ativistas	e	ONGs,	e	por	quase	80%	da	população	brasileira	segundo	pesquisa	do	Datafolha,	mas	que	acabou	aprovado	no	Congresso
por	pressão	da	bancada	ruralista,	desencadeando	verdadeira	comoção	nacional.[151][152][161][162]	Na	ocasião,	um	grupo	de	importantes	organizações	ambientalistas	publicou	uma	carta	aberta,	onde	disse:	"Ao	contrário	do	anúncio	de	que	a	presidente	aprofundará	as	boas	políticas	sociais	do	governo	anterior,	na	área	socioambiental,	contrariando	o
processo	histórico,	há	uma	completa	descontinuidade.	↑	Motta,	Ronaldo	Seroa	da.	↑	a	b	Lima,	Paulo	César	Ribeiro.	Monitor	Mercantil,	06/06/2013	↑	Mendonça,	Ricardo.	↑	a	b	Assad,	Eduardo.	E	ninguém	será	poupado".[236]	As	projeções	realizadas	pelo	IPCC,	pelo	PBMC	e	por	outros	cientistas,	reconhecidamente	ainda	têm	um	grau	de	incerteza,
muito	porque	o	clima	do	futuro	depende	diretamente	da	reação	da	sociedade	ao	desafio	de	controlar	o	aquecimento	global,	uma	reação	que	não	se	pode	saber	ao	certo	se	vai	acontecer	na	medida	desejada	—	é	possível	que	uma	transição	geral	para	um	modelo	de	desenvolvimento	sustentável	se	revele	difícil	ou	lenta	demais,	mas	a	História	mostra	que
em	crises	anteriores	a	humanidade	provou	ser	capaz	de	respostas	vigorosas,	rápidas	e	transformadoras.[13][47][88][104][105][237][238]	As	incertezas	neste	aspecto	aumentam	em	virtude	de	polêmicas	artificiais	e	distorcidas	divulgadas	à	larga	na	imprensa	por	negacionistas	do	clima,	um	grupo	de	pressão	econômica	e	política	que	tem	conexões
internacionais,	e	que	tem	seus	interesses	de	lucro	e	de	poder	ameaçados	com	as	mudanças	no	sistema	vigente.	4.	"IPCC,	cada	vez	mais	certo".	↑	a	b	c	Pivetta,	Marcos.	Veneza,	setembro	de	2009.	Exame,	09/02/2011.	Em	vários	aspectos	o	país	mostra	avanços	nos	últimos	anos,	mas	em	muitos	outros	surgem	retrocessos,	e	o	atual	governo	tem	recebido
enorme	quantidade	de	críticas	sobre	seus	objetivos	e	seu	desempenho	na	questão	ambiental.	(eds.)].	"Com	novo	Código	Florestal,	desmatamento	na	Amazônia	cresce	437%"	Arquivado	em	16	de	setembro	de	2015,	no	Wayback	Machine..	Alguns	exemplos	recentes	ilustram	calamidades	que	devem	se	tornar	mais	frequentes	e	mais	graves	se	o	combate
ao	aquecimento	não	progredir	de	maneira	significativa:	A	seca	de	2012	no	nordeste	afetou	mais	de	dez	milhões	de	pessoas	e	gerou	um	prejuízo	de	mais	de	16	bilhões	de	reais.[224]	Em	2013	o	fenômeno	se	repetiu	com	ainda	maior	intensidade,	sendo	considerada	pela	ONU	a	pior	dos	últimos	50	anos,	deixando	1.200	municípios	em	estado	de
emergência.	"Desperdício	mínimo".	Agência	Brasil,	17/08/2012	↑	Marcovitch	et	al.,	pp.	&	Doughman,	Pamela.	↑	a	b	Rede	das	Águas.	Cestos	de	lixo	diferenciados	para	coleta	seletiva,	em	São	Paulo.	"The	gathering	firestorm	in	southern	Amazonia".	↑	Lopes,	Reinaldo	José.	Granger	et	al.	Analisando	o	caso	da	estrutura	de	apoio	a	emergências	da	cidade
do	Rio	de	Janeiro,	foi	apontado	que	a	maioria	dos	recursos	de	atendimento	à	população	(hospitais,	instalações	militares	e	policiais,	corpos	de	bombeiros,	etc),	se	localizam	em	áreas	de	media	ou	alta	vulnerabilidade	a	desastres	naturais,	junto	a	rios	e	canais	ou	em	regiões	baixas,	que	podem	facilmente	inundar,	ou	à	beira-mar,	sujeitos	à	subida	do	seu
nível	e	tempestades	costeiras,	e	podem	ser	comprometidos	mesmo	em	eventos	climáticos	de	pequenas	proporções,	prejudicando	sua	funcionalidade	e	aumentando	os	impactos	sobre	a	sociedade.	Communications	and	Media	Office,	University	of	Tasmania,	21/05/2013	↑	IPCC.	Ministério	do	Meio	Ambiente,	2010.	O	aquecimento	global,	combinado	com
a	expansão	urbana	e	os	problemas	de	desenvolvimento	que	o	Brasil	já	tem,	permite	projetar	para	este	século	um	cenário	sombrio,	no	qual	o	número	de	atingidos	e	o	custo	das	tragédias	para	a	economia	só	fazem	crescer.	"Climate	change	is	already	damaging	global	economy,	report	finds".	"O	Brasil	tem	grande	potencial	de	energias	alternativas".	↑	a	b
c	d	Karpinsk,	Luisete	Andreis	et	al.	De	acordo	com	José	Marengo,	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais,	os	estudos	recentes	apontam	que	com	exceção	de	trechos	da	costa	do	Chile,	onde	ocorreu	um	pequeno	esfriamento	nas	últimas	décadas,	em	todas	as	demais	áreas	da	América	do	Sul	as	previsões	indicam	aumento	do	calor.[60]	Desde	o
início	das	medições	no	século	XIX	o	Brasil	experimentou	um	aquecimento	médio	de	0,7	°C.[61]	O	Brasil,	com	suas	dimensões	continentais,	é	um	elemento	de	grande	peso	no	equilíbrio	ecológico	de	todo	o	planeta,	além	de	ser	um	dos	mais	ricos	em	biodiversidade.[62]	Por	tamanha	importância,	e	pela	degradação	ambiental	em	todos	os	níveis	que	ele
experimenta,	há	décadas	os	acadêmicos	nacionais	e	estrangeiros	têm	posto	o	assunto	sob	suas	lentes,	documentando	os	problemas	em	detalhe.	In:	Phil.	↑	a	b	c	"Para	ambientalistas,	política	socioambiental	de	Dilma	é	a	pior	desde	1988".	"Mudanças	Climáticas	Globais:	presente,	passado	e	futuro".	"Enchentes	em	São	Paulo	geram	prejuízo	de	R$	762
milhões	por	ano	ao	país".	72.	.	As	incertezas	também	têm	sido	muito	distorcidas	e	mal	representadas	na	imprensa,	de	onde	o	grande	público	geralmente	retira	suas	informações,	usando-as	para	alegar	que	o	caso	não	é	ou	pode	não	ser	assim	tão	grave	como	dizem	—	o	que	é	um	erro,	pois	a	ciência	já	provou	que	é	gravíssimo.	↑	a	b	United	Nations
Convention	to	Combat	Desertification.	↑	a	b	Bustamante,	Mercedes.	Folha	online,	31/08/2009.	Agência	Brasil,	26/07/2011.	↑	Buis,	Alan	&	Cole,	Steve.	86–04	↑	Núcleo	do	Bioma	Caatinga.	Climate	change:	the	cost	of	inaction	and	the	cost	of	adaptation.	Documentário	didático	sobre	o	aquecimento	global	e	seus	efeitos,	elaborado	sobre	o	trabalho
ambientalista	de	Al	Gore,	ex-vice-presidente	dos	Estados	Unidos,	que	recebeu	o	Prêmio	Nobel	da	Paz	por	esse	trabalho.	17-18;	48-49.	"O	que	você	pode	fazer?"	↑	Jacobi,	Claudia	Maria.	"Quem	chega	primeiro	na	Amazônia:	o	Estado	ou	o	grileiro?"	↑	Instituto	Socioambiental.	Estes	e	outros	fatores	combinados	têm	acelerado	o	declínio	contemporâneo
da	biodiversidade	mundial.	30;	44–45.	"De	olho	na	eleição,	ruralistas	criticam	políticas	contra	o	aquecimento	global".	↑	a	b	c	d	Banco	Mundial	[Margulis,	Sergio].	Climate	Change	2007:	Synthesis	Report.	↑	a	b	c	d	e	f	g	Kahn,	Suzana.	↑	a	b	Ki-Monn,	Ban.	"Seca:	prejuízos	já	somam	R$	16	bi	no	Nordeste	e	em	Minas	Gerais".	↑	As	modernas	práticas
agrícolas	são	responsáveis	por	boa	parte	das	emissões	de	gases	estufa.	↑	Jacobi,	Claudia	Maria.	↑	"Century-old	science	helps	confirm	global	warming".	17-18.	↑	Climate	Change	Division,	Office	of	Atmospheric	Programs.	"Exploração	de	petróleo	no	pré-sal	traz	dilemas	na	era	da	crise	climática".	Trizidela	do	Vale	debaixo	d'água	na	enchente	de	2009.	↑
Motta,	Claudia.	No	melhor	cenário,	a	queda	de	vazão	das	hidrelétricas	chega	a	10%,	e	o	risco	de	déficit,	a	60%	em	alguns	anos.	[...]	Apesar	dos	prejuízos,	a	agricultura	pode	ser	parte	da	solução	para	o	problema.	Conforme	diz	o	pesquisador,	o	desafio	seria	encontrar	energias	não	poluentes	renováveis	economicamente	viáveis	e	criar	hábitos	de	menor
consumo	energético	de	modo	geral.[105]	Eduardo	Assad,	outro	dos	cientistas	envolvidos,	referiu	que	a	região	costeira,	onde	mora	a	grande	maioria	da	população	do	país,	deve	receber	atenção	especial,	na	perspectiva	de	um	provável	aumento	de	inundações,	deslizamentos	de	terra,	episódios	de	tempo	severo,	erosão	costeira,	elevação	do	nível	do	mar
e	outros	desastres	naturais	derivados	do	aquecimento:	"Não	dá	mais,	como	brasileiro,	para	aceitar	mais	desastres	que	matem	mais	de	mil	brasileiros	de	uma	só	vez.	↑	a	b	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	[Philippi	Jr.,	Arlindo	&	Sobral,	Maria	do	Carmo	Martins	(coords.)].	O	rio	Acre	tem	apresentado	níveis	cada	vez	mais
extremos,	tanto	nas	enchentes	quanto	nas	secas.[125]	"Os	resultados	são	alarmantes	para	algumas	bacias,	principalmente	na	região	Nordeste.	"Relatório	diz	que	mudança	do	clima	pode	afetar	alimento	e	energia	no	país".	Michael	Cutajar,	ex	Secretário-executivo	da	Convenção-Quadro	das	Nações	Unidas	sobre	a	Mudança	do	Clima,	disse	que	"a
mudança	climática	não	é	só	uma	ameaça	distante,	mas	um	perigo	atual",	acrescentando	que	já	estamos	agora	mesmo	sentindo	o	seu	impacto	econômico.[49]	Um	estudo	recente	estimou	que	o	aquecimento	global	custa	por	ano	mais	de	1	trilhão	de	dólares.[49]	Os	custos	econômicos	combinados	de	outros	impactos	derivados	ou	relacionados	ao
aquecimento	ascendem	a	vários	trilhões	de	dólares	a	mais.[13][46][50]	Se	nada	for	feito	para	mitigá-lo	significativamente,	os	custos	do	aquecimento	podem	corroer	de	5	a	20%	do	Produto	Mundial	Bruto	por	ano,	ao	passo	que	o	custo	de	mitigação	ficaria	em	torno	de	apenas	1%,	segundo	informa	o	Relatório	Stern,[47]	considerado	a	mais	completa
avaliação	das	tendências	econômicas	globais	relativas	ao	aquecimento.[51]	De	acordo	com	o	Relatório	de	Desenvolvimento	Humano	2013,	elaborado	pelo	Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Desenvolvimento,	cerca	de	2,7	bilhões	de	pessoas	a	mais	viveriam	em	extrema	pobreza	em	2050	como	consequência	do	problema	ambiental.	&	Tol,	Richard	S.
Só	na	Paraíba,	360	mil	cabeças	de	gado	morreram.[225][226][227]	Medições	no	litoral	de	São	Paulo	indicam	que	o	nível	do	mar	subiu	ali	30	cm	no	último	século,	superando	a	média	mundial,	e	já	se	notam	muitos	sinais	de	erosão	costeira,	lençóis	freáticos	são	salgados	progressivamente,	as	ressacas	se	tornam	mais	altas,	causando	prejuízos	para	a
infraestrutura	das	cidades	litorâneas.	Folha/UOL,	14/07/2013.	45.	Áreas	portuárias	também	apresentam	riscos	aumentados	de	deterioração	ou	destruição	de	estruturas,	alagamentos,	assoreamento	de	canais	e	barras	estuarinas	e	outros,	e	delas	depende	grande	parte	do	comércio	nacional	e	internacional	do	Brasil.[221]	Perspectivas	O	Painel	Brasileiro
de	Mudanças	Climáticas	alertou	que	se	as	mudanças	necessárias	não	acontecerem,	fazendo	com	que	as	tendências	permaneçam	próximas	do	que	são	hoje,	em	2030	as	emissões	de	carbono	brasileiras	terão	praticamente	dobrado.	In:	Forest	Ecology	and	Management,	1996,	80:21-34.	IPCC	Press	release,	23/09/2013.	↑	Faria,	Renato.	Aquecimento
global:	um	panorama	sintético	Ver	artigo	principal:	Aquecimento	global,	Efeito	estufa	Aquecimento	global	é	uma	expressão	que	se	refere	ao	processo	de	elevação	da	temperatura	média	mundial	da	atmosfera	e	dos	oceanos	que	vem	sendo	observado	desde	o	século	XIX,	e	que	deve,	segundo	as	previsões	científicas,	continuar	ao	longo	do	século	XXI	e
provavelmente	por	mais	tempo,	se	as	tendências	continuarem	como	estão.[1]	O	aquecimento	observado	até	a	primeira	metade	do	século	XX	pode,	pelo	menos	em	parte,	ter	sido	causado	por	fatores	naturais,	mas	o	que	se	verificou	desde	então,	segundo	o	consenso	mundial	dos	cientistas,	é	provocado	pelo	homem.[2][3][4][5]	O	fenômeno	tem	suas
origens	na	emissão	de	gases	do	efeito	estufa	(ou	gases	estufa),	entre	eles	o	vapor	d'água,	o	gás	carbônico,	o	metano,	o	óxido	nitroso	e	o	ozônio,	que	dificultam	a	irradiação	para	o	espaço	do	calor	armazenado	na	Terra,	elevando	as	temperaturas	globais.	↑	a	b	"CONCLIMA	apresenta	o	1º	Relatório	de	Avaliação	Nacional	sobre	Mudanças	Climáticas".	↑
Oliveira,	Nielmar	de.	Paulo,	27/09/2013.	PBMC,	16/04/2013.	"Índios	e	MST	opõem	Dilma	ao	agronegócio".	↑	a	b	Christante,	Luciana.	"Enchentes	no	Rio	afetam	84%	dos	empresários".	In:	Boletim	UFMG,	1999;	25	(1216).	Agência	Fapesp,	27/09/2013.	No	caso	da	cidade	de	Santos,	a	maior	parte	da	área	urbana	está	em	área	de	alta	vulnerabilidade	e
muitas	em	áreas	de	altíssima	vulnerabilidade,	o	que	coloca	toda	a	cidade	sob	um	elevado	risco,	tendo	mais	de	100	bilhões	de	reais	em	valores	imobiliários	em	regiões	de	alta	vulnerabilidade.	A	mandioca	terá	um	ganho	geral	de	área	de	baixo	risco,	mas	deve	sofrer	graves	perdas	no	Nordeste;	A	cana-de-açúcar,	uma	das	poucas	culturas	favorecidas,
poderá	dobrar	sua	área	nas	próximas	décadas.	↑	Lovejoy,	Thomas	E.	Gestão	de	Resíduo	–	Limitar	a	geração	de	resíduos	em	10%.	↑	"Pesquisa	nacional	apura	desperdício	em	obras".	↑	IPCC	(a),	p.	A	grande	mensagem	do	quinto	relatório	do	IPCC	é	que	a	situação	é	cada	vez	mais	crítica,	e	que,	se	nada	ou	muito	pouco	for	feito,	entraremos	em	uma
trajetória	muito	perigosa.	Vol	1.	Plataforma	por	uma	Economia	Inclusiva,	Verde	e	Responsável,	2011.	[...]	Em	contraste,	o	país	poderia	apresentar	o	aumento	da	frequência	e	da	intensidade	das	chuvas	intensas	na	região	subtropical	(região	Sul	e	parte	do	Sudeste)	e	no	extremo	oeste	de	Amazônia".[88][105]	São	previstas	também	modificações	nos
níveis	e	disponibilidade	dos	lençóis	freáticos.[128]	No	setor	agropecuário	os	impactos	devem	ser	múltiplos	e	significativos.[128]	Prevê-se	perdas	agrícolas	de	até	R$	7	bilhões	anuais	até	2020,	com	reduções	em	todas	as	principais	culturas	brasileiras,	como	a	soja,	o	milho,	o	café,	o	algodão	e	a	laranja.	↑	Wilson,	John	K.	"Governo	lança	plano	para
estimular	produção	e	consumo	sustentáveis".	"O	que	a	agenda	do	Ministro	de	Minas	e	Energia	revela	sobre	as	prioridades	do	setor	energético".	M.	Instituto	do	Homem	e	Meio	Ambiente	da	Amazônia,	2013,	p.	O	vapor	d'água,	o	componente	de	mais	peso	no	total,	não	tem	sua	concentração	diretamente	modificada	pelo	homem,	mas	age	como
retroalimentador,	intensificando	o	fenômeno.	↑	Fórum	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas.	A	grande	maioria	dos	crimes	ambientais	permanece	impune.[82][83][84][85][86][77][87]	O	desmatamento	significa	também	maciça	perda	de	biodiversidade	e	serviços	ambientais,	e	a	supressão	da	biomassa	gera	grandes	quantidades	de	gases	estufa,
contribuindo	para	aumentar	o	efeito	estufa	e	piorar	o	quadro	geral	do	mundo.[63][74][75][76][79]	A	Amazônia	tem	um	papel	destacado	na	regulação	do	clima	de	todo	o	Brasil	e	de	outras	regiões	da	América	do	Sul.	↑	a	b	c	Silva,	Neilton	Fidelis	da.	Isso	se	aproxima	dos	piores	cenários	previstos	pelo	IPCC,	gerando	importantes	mudanças	na	maior	parte
do	bioma.	↑	a	b	c	Doyle,	Alister.	The	Pew	Charitable	Trusts:	Ocean	Science	Series,	out/2009.	"Uncertainty	in	science	and	its	role	in	climate	policy".	↑	Grupo	de	Trabalho	do	Código	Florestal,	pp.	"Aprovada	há	três	anos,	a	implantação	da	Política	Nacional	de	Resíduos	Sólidos	está	lenta".	↑	Departamento	Nacional	de	Produção	Mineral	[Borba,	Roberto
Ferrari].	Sinopse	do	Censo	Demográfico	2010,	2011,	pp.	Plano	Nacional	de	Adaptação	à	Mudança	do	Clima,	2016	Rede	Clima.	Também	têm	promovido	profundas	reformas	legislativas	em	detrimento	do	meio	ambiente	e	favoráveis	ao	agronegócio.[246][247][248][249][250][251]	Os	especialistas	têm	enfatizado	que	todos	os	esforços	oficiais	devem	ser
apoiados	pela	população	para	que	o	problema	seja	enfrentando	com	sucesso	e	as	piores	previsões	não	se	concretizem.	Newsweek	Magazine,	13/08/2007	↑	a	b	c	Cooper,	Caren	B.	Na	Amazônia,	região	eleita	pelo	governo	a	nova	fronteira	da	hidroeletricidade	no	país,	as	quedas	também	seriam	significativas,	como	adiantou	o	Observatório	do	Clima	em
abril:	a	vazão	de	Belo	Monte	cairia	de	25%	a	55%,	a	de	Santo	Antônio,	de	40%	a	65%,	e	a	da	usina	planejada	de	São	Luís	do	Tapajós,	de	20%	a	30%.	In:	Volume	3:	Mitigação	das	Mudanças	Climáticas.	As	áreas	coloridas	representam	regiões	em	que	há	pelo	menos	66%	de	concordância	nos	modelos	teóricos,	e	as	áreas	pontilhadas	são	aquelas	em	que
os	modelos	concordam	em	mais	de	90%	no	sinal	da	mudança.	A	fome	no	mundo	deve	piorar	se	o	aquecimento	global	não	for	combatido.	Segundo	declarou	o	IPCC,	o	novo	relatório	confirmará	com	ainda	maior	certeza	que	o	homem	é	o	responsável	pelo	atual	aquecimento	do	planeta,	alertando	que	os	efeitos	negativos	já	observados	se	tornaram	mais
pronunciados,	e	os	perigos	da	inação,	maiores.[17][18][19]	A	preocupação	dos	cientistas	se	justifica.	Contribution	of	Working	Group	I	to	the	Fourth	Assessment	Report	of	the	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change.	"Painel	Brasileiro	de	Mudança	Climática	–	Instrumento	de	Ciência	e	Política	Pública".	Praça	dos	Três	Poderes,	em	Brasília,	às
escuras	durante	a	Hora	do	Planeta	de	2011,	uma	campanha	internacional	promovida	pelo	World	Wide	Fund	for	Nature	para	conscientização	sobre	o	aquecimento	e	os	problemas	ambientais.	↑	Eich,	Neri.	Mensagem	da	Sociedade	Civil	/	ONGs	para	a	Reunião	do	FBMC	junto	à	Exmª	Srª	Presidente	da	República.	Nos	últimos	dez	anos	as	taxas	de
desmatamento	vêm	indicando	uma	tendência	de	queda,	reduzindo-se	com	isso	as	emissões	de	carbono,[140][218]	mas	as	dificuldades	no	setor	são	crônicas	e	em	2013	os	índices	de	desmatamento	mostraram	grande	aumento,	o	que	foi	considerado	pelos	ambientalistas	como	um	reflexo	da	aprovação	do	polêmico	Novo	Código	Florestal	Brasileiro.[154]
[219][220]	Manejo	de	desastres	climáticos	O	relatório	Brasil	2040:	cenários	e	alternativas	de	adaptação	à	mudança	do	clima	enfatizou	o	escasso	preparo	do	país	para	enfrentar	os	esperados	desastres	climáticos	que	devem	se	agravar	com	o	progresso	do	aquecimento	global,	como	por	exemplo	grandes	secas	e	inundações,	tempestades,	elevação	do
nível	do	mar	e	deslizamentos	de	terra	provocados	por	chuvas	torrenciais.	No	processo	de	elaboração	das	estratégias	buscou-se	adotar	uma	perspectiva	sistêmica,	a	partir	da	ideia	de	que	o	comprometimento	da	capacidade	de	um	determinado	setor	em	exercer	de	forma	plena	sua	atividade	fim	(em	consequência	de	impactos	oriundos	da	mudança	do
clima)	pode	influenciar	de	maneira	direta	ou	indireta,	em	maior	ou	menor	intensidade,	a	estabilidade	e	funcionalidade	dos	demais.	Foi	realizada	em	2007	pelo	IPCC,	a	partir	de	uma	combinação	de	vários	modelos	teóricos	para	o	cenário	SRES	A1B.	Deutsche	Welle,	10/01/2020	(entrevista	com	o	autor	principal	do	estudo	Brando,	P.	Balanço	das
Atividades,	2004-2010.	Para	se	ter	ideia,	o	número	supera	o	total	de	2005,	quando	as	emissões	totalizavam	cerca	de	2	bilhões	de	toneladas".	Cambridge	University	Press,	2007,	p.	Quando	houve	a	decisão	de	investir	no	álcool,	viramos	campeão	também.	"Desperdício	na	Construção	Civil	e	a	Questão	Habitacional:	um	enfoque	CTS".	39.	Um	resumo	dos
principais	mitos,	em	português,	pode	ser	consultado	aqui.	↑	"Energias	alternativas	para	o	Brasil".	Fifth	Assessment	Report.	Riscos	da	Mudanças	Climáticas	no	Brasil:	análise	conjunta	Brasil-Reino	Unido	sobre	os	impactos	das	mudanças	climáticas	e	do	desmatamento	da	Amazônia,	2011,	pp.	A	janela	de	oportunidade	para	evitarmos	o	colapso	do
sistema	climático	é	estreita".[165]	Até	mesmo	alguns	setores	do	governo	concordam	que	há	problemas	nessa	área:	Carlos	Nobre,	secretário	de	Políticas	e	Programas	de	Pesquisa	e	Desenvolvimento	do	Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação,	disse	que	"o	Ministério	da	Ciência	e	Tecnologia	está	fazendo	o	seu	papel,	de	investir	no	desenvolvimento
de	pesquisas	e	geração	de	conhecimento,	mas	ainda	falta	uma	maior	integração	entre	pesquisas	e	criação	de	políticas".[166]	A	revisão	do	Plano	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima,	iniciada	em	2012	e	que	deveria	terminar	no	final	de	2013,	também	sofreu	muitas	críticas.	O	Pantanal	também	deve	ser	muito	afetado,	com	até	4,5	°C	a	mais	na
temperatura	e	até	45%	menos	chuvas.	O	desmatamento	no	país	ocorre	principalmente	para	dar	lugar	à	expansão	da	agropecuária,	que	também	está	envolvida	no	problema	através	da	emissão	de	gases	estufa	pelo	gado	e	pelo	uso	de	certos	fertilizantes	e	agrotóxicos,	dos	quais	o	país	campeão	mundial.[68][69]	O	gado	tem	uma	participação	relevante	na
produção	de	gases	estufa	como	o	metano	e	o	óxido	nitroso.	Mas	as	jazidas	brasileiras	se	caracterizam	em	geral	pelo	seu	alto	nível	de	impureza	e	baixo	rendimento,	gerando	limitações	e	muitos	poluentes	em	seu	uso.[65][195]	Mais	de	68%	dos	investimentos	previstos	no	Plano	Decenal	de	Energia	2021	serão	destinados	ao	setor	de	petróleo	e	gás,	e	as
usinas	térmicas	movidas	a	carvão	voltarão	a	ser	incentivadas.[65][196][197][198]	Setores	do	próprio	governo	admitem	que	há	contrasensos.	"Desmatamento	cai	84%	em	8	anos;	Dilma	diz	que	País	é	referência	mundial".	Paulo,	23/08/2013.	(orgs).	Fumaça	de	queimadas	ao	longo	do	rio	Xingu.	Os	impactos	do	aquecimento	global	no	Brasil	referem-se	aos
efeitos	em	vários	domínios	da	vida	humana	e	silvestre	brasileira	decorrentes	das	mudanças	climáticas	já	observadas	e	das	projetadas	para	ocorrer	futuramente	a	partir	de	vários	cenários	de	possibilidade	estabelecidos	pela	ciência.	In:	Monitoramento	do	Desmatamento	nos	Biomas	Brasileiros	por	Satélite.	In:	Megadiversidade,	2005;	1	(1)	↑	Cruz,
Luciene."Cimi	aponta	crescimento	de	237%	na	violência	contra	os	índios".	"O	resultado	é	dramático	para	quem	acha	que	o	Sudeste	do	Brasil	já	sofreu	o	suficiente	com	falta	d'água	e	ameaça	de	racionamento	de	energia	nos	últimos	três	anos:	no	melhor	cenário,	vários	rios	de	Minas	Gerais,	São	Paulo,	Goiás,	Tocantins,	Bahia	e	Pará	terão	reduções	de
vazão	de	10%	a	30%.	In:	Associação	Brasileira	de	Recursos	Hídricos/FBMC-ANA.	In:	Philosophical	Transactions	of	The	Royal	Society	A,	15/04/2006;	364	(1841):1073–1095.	O	gás	carbônico,	o	principal	gás	estufa	antropogênico,	pode	permanecer	ativo	na	atmosfera	por	centenas	de	anos,	e	o	óxido	nitroso,	até	114	anos.	Foi	dado	um	alerta	especial
também	para	o	risco	aumentado	de	ondas	de	calor	extremo,	afetando	principalmente	os	idosos	e	as	regiões	Norte	e	Nordeste,	agravando,	além	disso,	moléstias	pré-existentes,	como	os	problemas	respiratórios.	[Martin,	R.	Teve	o	objetivo	principal	de	dar	subsídios	ao	governo	para	o	estabelecimento	de	uma	política	climática	mais	coerente	e	sólida,
centrando-se	nas	áreas	saúde,	recursos	hídricos,	energia,	agricultura	e	infraestrutura	(costeira	e	de	transportes),	e	usando	dois	modelos	teóricos	que	foram	usados	pelo	IPCC.	Isso	cria	novos	obstáculos	para	a	mudança	apontada	pelos	cientistas	como	vital	e	inadiável,	pois	em	governos	democráticos	as	mudanças	precisam	do	aval	da	população.[239]
[240][241][242][243][244][245]	Os	negacionistas	brasileiros	têm	credibilidade	muito	baixa	junto	à	comunidade	científica,	seus	argumentos	já	foram	repetidamente	impugnados	com	base	em	uma	massa	de	evidências	concretas,	mas	eles	têm	conseguido	aliados	de	grande	poder	entre	os	ruralistas	e	os	representantes	do	agronegócio,	que	defendem	o
livre	mercado	e	um	projeto	de	crescimento	econômico	irrestrito.	"O	clima	conforme	a	mídia".	Levando-se	em	conta	as	projeções	diferenciadas	que	implicam	em	potenciais	impactos	nos	sistemas	naturais	e	humanos	(socioeconômicos	e	ambientais),	já	é	possível	a	análise	de	impactos	esperados	das	mudanças	climáticas	nos	vários	setores	do	Brasil,	e	o
planejamento	e	tomada	de	decisão	para	definir	estratégias	de	adaptação	e	políticas	de	mitigação".[88]	Desmatamento	em	Rondônia.	O	estado	da	Amazônia:	uso	da	terra.	"Amazon	Tipping	Point".	"A	Negação	das	Mudanças	Climáticas	e	a	Direita	Organizada	–	Parte	3	–	E	o	Professor	Molion?"	Uma	Incerta	Antropologia,	2012	↑	Medeiros,	Sergio	Raposo
de.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	283	to	334	are	not	shown	in	this	preview.	Sabe-se	que	a	capacidade	regenerativa	da	natureza	há	muito	já	foi	ultrapassada,	e	a	despeito	deste	fato	os	níveis	de	gases	estufa	elevam-se	continuamente.	Tendências	e	Oportunidades	na	Economia	Verde:	energias	renováveis,	2010.	[Core	Writing	Team,	Pachauri,	R.K
and	Reisinger,	A.	Desertificação	e	Mudanças	Climáticas	no	Semiárido	Brasileiro.	Contribuição	da	Pós-Graduação	Brasileira	para	o	Desenvolvimento	Sustentável:	Capes	na	Rio+20.	↑	a	b	Instituto	Nacional	de	Ciência	e	Tecnologia	para	Mudanças	Climáticas.	Associação	dos	Pesquisadores	Científicos	do	Estado	de	São	Paulo,	10,12/2018	↑	Gortázar,
Naiara	&	Betim,	Felipe.	"Land-use	and	climate	change	risks	in	the	Amazon	and	the	need	of	a	novel	sustainable	development	paradigm".	↑	Secretaria	de	Comunicação	Social	da	Presidência	da	República.	"Rio	Acre	atinge	níveis	mínimos	durante	a	seca	que	assola	a	capital	acriana".	State	of	the	World's	Forests,	2012.	17-30	↑	Ministérios,	p.	↑	IBGE.
Porém,	se	o	governo	conseguir	manter	o	desmatamento	em	níveis	baixos,	pode	haver	grande	pressão	energética,	já	que	a	madeira	é	importante	combustível	no	país,	possivelmente	levando	a	maior	uso	de	combustíveis	fósseis.	↑	Secretariado	da	Convenção	sobre	Diversidade	Biológica.	Entre	os	resíduos	mais	comumente	reciclados	estão	alguns	metais,
com	destaque	para	o	alumínio,	plásticos	e	borrachas,	vidro	e	papel.[215]	Segundo	o	governo	brasileiro,	em	estudo	de	2008,	aproximadamente	25	milhões	de	pessoas	já	têm	acesso	à	coleta	seletiva,	e	43,5%	dos	programas	mantêm	associação	com	cooperativas	de	catadores.	"Uma	expansão	expressiva	da	geração	termelétrica	a	carvão	no	país	produzirá
aumentos	importantes	nas	emissões	de	gases.	A	Energia	Alternativa	Renovável	no	Brasil:	Programas	de	Energias	Renováveis	no	Brasil:	Perspectivas	para	o	Setor,	2005.	↑	PBMC.	↑	"Desmatamento	alça	novo	voo	na	Amazônia".	↑	a	b	Barbosa,	Vanessa.	↑	a	b	Mesquita,	Benjamin	Alvino	de.	Mesmo	que	não	entenda	exatamente	o	motivo	do	perigo,	pelo
discurso	recheado	um	jargão	técnico	pouco	compreensível	pelo	leigo,	seria	necessário	que	a	população	desse	um	voto	de	confiança	à	ciência,	lembrando	os	muitos	benefícios	que	ela	já	deu	ao	mundo,	como	a	televisão,	os	automóveis,	a	cura	de	doenças,	e	uma	infinidade	de	outros,	e	se	apegasse	ao	princípio	da	precaução:	em	virtude	da	magnitude	do
risco,	mesmo	havendo	a	possibilidade	de	ele	não	se	materializar,	a	possibilidade,	por	outro	lado,	de	que	se	materialize,	teria	um	custo	que	a	sociedade	será	incapaz	de	pagar.	↑	a	b	c	Fearnside,	Philip.	UNEP	Rapid	Response	Assessment	Series.	Ainda	não	temos	massa	crítica	de	cientistas	e	falta	gente	para	tocar	algumas	áreas	importantes".[102]
Projeções	do	estudo	Aquecimento	Global	e	a	Nova	Geografia	da	Produção	Agrícola	no	Brasil	Oficina	em	Brasília	debate	a	Política	Nacional	de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional,	19/07/2010.	"Espécies	Exóticas	Invasoras".	Outra	parte	importante	das	chuvas	brasileiras	vem	da	circulação	de	umidade	oceânica.	1–6.	"Brasil	quer	ser	protagonista	do
clima,	mas	se	contradiz".	Isso	destruiria	todos	os	ecossistemas,	a	flora	e	a	fauna	seriam	maciçamente	erradicadas,	a	agricultura,	a	pesca	e	a	pecuária	seriam	arruinadas,	e	com	essas	perdas,	a	civilização	como	a	conhecemos	entraria	em	colapso.[3][240][252][253][254][255]	De	fato,	a	controvérsia	já	não	existe	entre	os	cientistas.	"Mudanças	no	clima
do	Brasil	até	2100".	↑	a	b	c	d	e	f	g	Comitê	Interministerial	sobre	Mudança	do	Clima.	↑	Colombo,	Ciliana	Regina	&	Bazzo,	Walter	Antonio.	Essa	participação	ainda	não	ocorre	em	níveis	suficientes	basicamente	pela	falta	de	conhecimento.	Agência	Brasil,	30/04/2011.	↑	Ministério	do	Meio	Ambiente.	"Salles	assumiu	para	liquidar	ministério,	afirma
Marina".	Revista	ComCiência,	10/08/2002.	As	pessoas	comuns,	especialmente	as	mais	pobres,	podem	ter	importantes	dificuldades	no	acesso	à	informação	de	qualidade,	ouvem	notícias	desencontradas	na	imprensa	ou	de	amigos	também	mal	informados,	e	frequentemente	não	sabem	como	agir,	não	sendo	capazes	de	identificar	os	laços	entre	seus
hábitos	de	vida	e	os	efeitos	ambientais	que	eles	produzem.[3][106][240][254][261]	A	Embrapa	ofereceu,	com	esse	propósito	educativo,	uma	listagem	de	ações	simples	cotidianas	que	têm	grande	efeito	de	conjunto:	Economizar	energia	em	todas	as	atividades.	Por	exemplo,	para	economizar	eletricidade	é	útil	trocar	lâmpadas	incandescentes	por
fluorescentes,	deixar	menos	lâmpadas	acesas,	desligar	aparelhos	eletrônicos	ociosos,	deixar	o	chuveiro	ligado	menos	tempo,	usar	menos	o	ar	condicionado	e	evitar	o	consumo	de	alimentos	congelados;	para	economizar	petróleo	e	gás,	preferir	o	transporte	coletivo	e	veículos	movidos	a	combustíveis	renováveis,	cobrir	as	panelas	ao	cozinhar,	usar	água
fria	para	lavar	louça	e	roupas.[262]	Economizar	recursos	naturais	em	todas	as	atividades,	evitando	desperdícios	e	poluição.	Todas	as	outras	apresentam	indicativos	de	declínio,	comprometendo	seriamente	a	produção	e	abastecimento	de	alimentos.	Além	disso,	três	novos	planos	de	mitigação	(Mineração;	Transporte	e	Mobilidade	Urbana;	Indústria),
bem	como	um	plano	de	adaptação	para	área	da	Saúde	foram	finalizados	em	2012.	O	Globo,	07/01/2019	↑	a	b	Instituto	de	Estudos	para	o	Desenvolvimento	Industrial	/	Centro	de	Estudos	em	Sustentabilidade	da	EAESP-Fundação	Getúlio	Vargas.	"Carta	Conjuntura	-	O	que	todo	pecuarista	gostaria	de	acreditar	sobre	aquecimento	global".	"Monitoramento
por	Satélite	do	Desmatamento	no	Bioma	Caatinga".	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	700	to	740	are	not	shown	in	this	preview.	"Plano	ABC	precisa	de	ajustes	para	ajudar	a	reduzir	emissões	de	gases	de	efeito	estufa,	diz	estudo".	Sumário	Executivo	do	Volume	1	-	Base	Científica	das	Mudanças	Climáticas.	↑	Nitahara,	Akemi.	Situação	ainda	pior	é	a
do	transporte	pelo	metrô,	que	está	em	sua	maioria	em	regiões	de	alta	vulnerabilidade.	"Mudança	para	energia	verde	terá	pouco	impacto	sobre	crescimento,	diz	ONU".	O	Globo,	27/09/2013.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	922	to	995	are	not	shown	in	this	preview.	Outros	estudos	enfatizam	que	as	práticas	de	uso	da	terra,	de	urbanização,	de
produção	industrial,	de	construção	e	de	consumo	no	país	se	caracterizam	historicamente	pelo	baixo	aproveitamento	dos	recursos	naturais	e	pelos	grandes	desperdícios,	alertando	que	isso	também	deve	ser	mudado.[75][77][82][199][200][201][202][203]	Como	exemplos	típicos	desse	traço	cultural,	podem	ser	citadas	as	perdas	na	cadeia	produtiva	de
hortaliças,	que	segundo	a	Embrapa	chegam	a	43%	de	tudo	o	que	é	produzido.[204]	Dados	da	FAO	mostram	que	o	desperdício	de	alimentos	é	a	terceira	maior	causa	de	emissões	de	carbono,	sendo	que	no	Brasil	a	cada	ano	26,3	milhões	de	toneladas	de	comida	são	jogadas	fora.	Vinte	praias	correm	o	risco	de	desaparecer.[228][229]	No	Recife,	a	famosa
praia	de	Boa	Viagem	perdeu	alguns	trechos	engolidos	pelo	mar,	e	Olinda	perdeu	59%	de	sua	faixa	de	areia	entre	1995	e	2010.[230]	Apenas	na	cidade	de	São	Paulo,	onde	segundo	as	previsões	as	chuvas	devem	aumentar,	as	enchentes	causam	um	prejuízo	de	762	milhões	de	reais	por	ano.[231]	Nas	enchentes	e	deslizamentos	de	terra	no	Rio	de	Janeiro
em	2011,	a	maior	tragédia	natural	já	vivida	no	país,	morreram	906	pessoas,	400	foram	dadas	como	desaparecidas,	30	mil	tiveram	de	sair	de	suas	casas,	770	encostas	de	morros	tiveram	sua	estabilidade	comprometida,	e	precisarão	ser	reconsolidadas	a	um	custo	estimado	de	3,3	bilhões	de	reais.[232][233]	O	prejuízo	para	as	empresas	chegou	a	470
milhões	de	reais.[234]	Em	2011,	segundo	cálculo	da	ONU,	as	enchentes	em	todo	o	Brasil	somaram	10	bilhões	de	reais	em	prejuízos	materiais	e	cobraram	mais	de	mil	vidas,	além	de	deixarem	multidões	desabrigadas	e	produzirem	transtornos	de	várias	ordens	que	levarão	anos	para	serem	equilibrados.[235]	Na	análise	de	André	Ferretti	e	Carlos	Rittl,
respectivamente	coordenador-geral	e	secretário-executivo	do	Observatório	do	Clima,	"Entre	os	anos	de	1991	e	2012,	mais	de	metade	da	população	brasileira	teve	sua	vida	afetada	por	eventos	climáticos	extremos.	↑	Fórum	Brasileiro	de	Organizações	Não	Governamentais	e	Movimentos	Sociais	/	Observatório	do	Clima.	The	New	York	Times,
13/11/2010.	In:	European	Association	of	Environmental	and	Resource	Economists.	O	Globo,	25/11/2009	↑	Casal	Jr.,	Marcello.	[...]	A	configuração	da	produção	agrícola	brasileira,	do	jeito	como	é	conhecida	hoje,	pode	mudar	significativamente	em	decorrência	do	aquecimento	global.	"As	Glaciers	Melt,	Science	Seeks	Data	on	Rising	Seas".	Os	principais
modelos	matemáticos	em	uso	preveem	uma	elevação	de	1,1	a	6,4	°C	na	temperatura	média	global	até	o	ano	de	2100,	como	indica	o	Quarto	Relatório	do	Painel	Intergovernamental	sobre	Mudanças	Climáticas	(IPCC),	publicado	em	2007,[9]	a	mais	completa	síntese	científica	sobre	o	problema	até	hoje	realizada,	produto	do	trabalho	de	milhares	dos
melhores	especialistas	de	todo	o	mundo	e	ratificado	por	virtualmente	todas	as	principais	associações	científicas	internacionais	e	a	maioria	dos	governos	do	mundo.[3][10][11]	Apesar	de	as	previsões	do	IPCC,	mesmo	as	mais	otimistas,	serem	muito	preocupantes,	uma	série	de	estudos	realizados	após	esta	data	apontam	para	uma	elevação	ainda	maior,
com	efeitos	negativos	mais	graves.[12][13][14][15]	Entre	fins	de	2013	e	meados	de	2014	deve	aparecer	na	íntegra	o	Quinto	Relatório	do	IPCC,	dando	uma	visão	geral	atualizada	sobre	o	assunto.[16]	O	esboço	aprovado	do	Sumário	para	os	Criadores	de	Políticas,	com	um	resumo	do	problema	acessível	aos	leigos,	dando	também	orientações	gerais	para
os	governos	e	a	sociedade,	já	foi	divulgado	em	setembro	de	2013	em	Estocolmo.	"Arctic	climate	change	with	a	2ºC	global	warming:	Timing,	climate	patterns	and	vegetation	change".	O	aquecimento	global	é	um	fenômeno	que	não	se	manifesta	da	mesma	maneira	em	todas	as	regiões,	havendo,	de	fato,	muitas	variações	regionais.	Bases	Ecológicas	para	o
Desenvolvimento	Sustentável:	ecologia	urbana.	↑	Grupo	de	Trabalho	do	Código	Florestal,	p.	Contribution	of	Working	Group	I	to	the	Fourth	Assessment	Report	of	the	IPCC.	Por	conseguinte,	é	fácil	prever	que	um	regime	de	chuvas	ainda	mais	perturbado,	com	excesso	de	água	em	algumas	regiões	e	escassez	em	outras,	terá	importante	impacto	não	só
para	a	vida	selvagem,	mas	também	sobre	o	abastecimento	da	população	e	a	produção	de	alimentos	e	energia	elétrica,	o	que	desencadeará	uma	série	de	outros	efeitos	indiretos	sobre	a	segurança,	saúde,	cultura	e	outros	setores,	perturbando	a	paz	social	e	minando	as	perspectivas	de	crescimento	futuro.[11][47][88][104][105][106][107]	Ciência
nacional	Ver	artigos	principais:	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	e	Fórum	Brasileiro	de	Mudança	do	Clima	Muitas	universidades	e	órgãos	governamentais	de	pesquisa	desenvolvem	programas	de	estudo	sobre	as	relações	do	aquecimento	global	com	o	Brasil.	B,	2005;	360(1463):	2125-2138	↑	a	b	UNEP	[Nellemann,	C.	↑	"Caso	Chevron:
medidas	severas	têm	que	ser	tomadas".	In:	12ª	Encuentro	de	Geógrafos	de	América	Latina.	Relatório	de	Atividades	2010-2011.	Summary	for	Policymakers.	O	relatório	obteve	resultados	que	são	em	linhas	gerais	muito	consistentes	com	os	outros	trabalhos	acima	citados,	apontando	para	um	país	em	sua	maior	parte	mais	seco	e	mais	quente	no	futuro.
Algumas	técnicas	novas	de	cultivo	de	arroz	e	criação	de	gado	também	estão	sendo	testadas	para	diminuir	as	emissões	de	metano".[114]	Projeções	do	estudo	Economia	da	Mudança	do	Clima	no	Brasil	A	pesquisa	foi	inspirada	no	Relatório	Stern,	e	se	limitou	até	o	ano	de	2050,	com	algumas	análises	pontuais	tratando	de	períodos	mais	longos.	↑	Freire,
Julliana	Larise	Mendonça	et	al.	Grande	parte	dessa	remessa	é	creditada	à	pecuária,	por	expelir	CH4	(metano),	oriundo	da	fermentação	entérica	dos	ruminantes,	e	por	emitir	N2O	(óxido	nitroso),	decorrente	da	deposição	de	dejetos	dos	animais,	que	compreendem	68%	e	43%	das	emissões	totais	desses	gases	no	país.	38	↑	Instituto	Ethos	de	Empresas	e
Responsabilidade	Social.	↑	Comunicação	MCP.	Zero	Hora,	19/01/2013.	Considera-se	essencial	que,	ao	lado	da	criação	de	políticas	e	projetos	técnicos,	se	desenvolva	um	projeto	de	educação	em	massa	da	população	para	uma	conscientização	e	mudança	nos	hábitos	que	contribuem	para	aumentar	o	aquecimento	global.	Nestes	casos	a	diminuição	das
vazões	é	decorrente	das	perdas	por	evapotranspiração	causada	pelo	aumento	da	temperatura.	Activities.	et	alii.	Manning,	Z.	↑	"Desperdício	de	alimento	no	mundo	é	3º	maior	emissor	de	CO2,	diz	ONU".	[Raven,	John,	et	al.].	"Tudo	o	que	você	sempre	quis	saber	sobre	a	crise	do	clima	(mas	estava	com	muito	calor	para	perguntar)".	↑	a	b	Jannuzzi,
Gilberto	De	Martino.	Para	o	Cerrado	as	perturbações	devem	ser	similares,	prevendo-se	o	aumento	de	temperatura	de	até	5,5	°C	e	a	diminuição	de	até	45%	nas	chuvas.	↑	"MMA	divulga	dados	do	monitoramento	do	desmatamento	de	três	biomas".	25-73	↑	"Angela	Ruiz	entrevista	Dra.	"The	Earth’s	Climate	Sensitivity	and	Thermal	Inertia".	You're
Reading	a	Free	Preview	Pages	656	to	667	are	not	shown	in	this	preview.	E	este	não	me	parece	ser	o	foco	da	Fazenda.	Carta	Maior,	09/10/2012.	12–14.	Department	of	Mechanical	and	Aerospace	Engineering,	Princeton	University,	03/02/2011.	Considerando	que	deve	ser	prevista	uma	sensível	redução	na	vazão	de	muitas	bacias	hídricas	onde	o	governo
depositava	esperanças,	e	que	pode	afetar	muitas	das	usinas	hidrelétricas	já	instaladas,	que	geram	hoje	cerca	de	80%	da	eletricidade	do	país,	a	mudança	para	outras	fontes	se	revela	ainda	mais	lógica,	a	fim	de	evitar	ao	máximo	que	se	recorra	ao	carvão	mineral,	ao	gás	natural	e	ao	petróleo,	todos	grandes	emissores	de	gases	estufa,	para	suprir	as
faltas.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	154	to	156	are	not	shown	in	this	preview.	"Global	Warming	&	Climate	Change	Myths".	In:	Science	Advances,	2018;	4	(2)	↑	Nobre,	Carlos	et	al.	"The	Truth	About	Denial"	Arquivado	em	6	de	fevereiro	de	2013,	no	Wayback	Machine..	Deutsche	Welle,	03/12/2012.	"Uncertainty	in	Science:	It’s	a	Feature,	Not	a
Bug".	"Hunger	index	shows	one	billion	without	enough	food".	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Carvalho,	Eduardo.	"Further	Evidence	That	Global	Warming	Is	Getting	Worse:	Pollution,	Disease	&	Planetary	Food	Riots	Are	Coming!".	Há	uma	preocupação	disseminada	de	que	a	mudança	para	os	combustíveis	renováveis	produza	uma	eventual	carência	ou	crise
energética,	mas	segundo	várias	pesquisas	recentes	esses	temores	não	têm	fundamento,	mostrando	que	o	Brasil	tem	enorme	potencial	para	outras	fontes	de	energia,	notadamente	a	eólica	e	a	solar.[179][180][181][182][183][184]	Um	relatório	do	IPCC	sobre	energias	renováveis	apontou	que	a	exploração	de	apenas	2,5%	das	fontes	renováveis	do	mundo
pode	suprir	77%	da	necessidade	energética	global	até	2050,	superando	em	20	vezes	a	atual	demanda	mundial	de	energia.[182]	Segundo	dados	do	governo,	a	energia	renovável	no	Brasil	está	mostrando	tendência	de	queda,	embora	ainda	se	mantenha	em	um	patamar	elevado,	respondendo	por	cerca	de	42%	do	total.	Volume	I:	Estratégia	Geral.	↑
International	Council	for	Science.	IPCC	AR4,	2007.	O	tema	do	aquecimento	global	já	foi	objeto	de	séria	consideração	pelo	governo	brasileiro,	que	reconheceu	a	necessidade	de	avanços	em	vários	níveis	sociais	e	muito	aperfeiçoamento	técnico,[72][132][133][134]	e	chegou	a	desenvolver	um	programa	científico-tecnológico	especialmente	dedicado	a
abordá-lo,	bem	como	uma	diretriz	oficial,	a	Política	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima,	cujas	metas	são	sintetizadas	no	Plano	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima,	instituído	por	decreto	de	21	de	novembro	de	2007.[72]	O	país	é	signatário	do	Protocolo	de	Kyoto,	a	maior	convenção	internacional	voltada	para	combater	o	aquecimento,[72]	que	não	lhe
acarreta	obrigações	formais,	mas	se	comprometeu	voluntariamente	a	diminuir,	até	2020,	entre	36,1%	e	38,9%	das	suas	emissões	de	gases	estufa	em	relação	aos	níveis	de	2005.[105][135]	Em	dezembro	de	2009	foi	criado	o	Fundo	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima	para	financiar	projetos	de	mitigação	e	de	adaptação	no	país,	com	proventos	oriundos
da	exploração	do	petróleo	nacional	e	um	orçamento	de	aproximadamente	250	milhões	de	dólares	para	os	anos	2011-2012.	Scientific	Consensus	on	Maintaining	Humanity’s	Life	Support	Systems	in	the	21st	Century:	Information	for	Policy	Makers.	2–3.	A	produção	de	etanol	para	uso	em	veículos	a	álcool,	porém,	não	deve	ser	afetada,	já	que	depende	da
cana-de-açúcar,	a	qual,	ao	lado	da	mandioca,	são	as	únicas	culturas	nacionais	importantes	que	podem	se	beneficiar	com	o	aquecimento	global.	In:	Science,	18/03/2005;	307	(5716):	769–772.	NASA,	Jet	Propulsion	Laboratory,	California	Institute	of	Technology,	08/02/2012	↑	UNEP	[Schaefer,	Kevin	(leading	author)	et	al.].	Contribution	of	Working
Groups	I,	II	and	III	to	the	Fourth	Assessment	Report	of	the	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change,	2007,	pp.	Climate	Change	in	the	United	States:	The	Prohibitive	Costs	of	Inaction,	s/d.,	pp.	46–55.	Brasília,	05/06/2013.	O	estudo	de	2008,	inspirado	diretamente	no	trabalho	do	IPCC,	especialmente	no	Quarto	Relatório,	foi	produzido	pela	Embrapa
centrando-se	nas	perspectivas	envolvendo	o	agronegócio	e	a	segurança	alimentar.	Portanto,	tais	projeções	constituem	informações	inovadoras	e	valiosas	tanto	para	fins	de	mitigação,	como	planejamento	de	ações	de	adaptação	e	minimização	de	impactos	e	vulnerabilidade	junto	ao	conjunto	da	sociedade	habitante	nos	diferentes	biomas	brasileiros.	O
quadro	energético	brasileiro	em	2012	era	o	seguinte:[185]	Renováveis	15,4%	-	biomassa	de	cana	13,8%	-	hidráulica	e	eletricidade	9,1%	-	lenha	e	carvão	vegetal	4,1%	-	lixívia,	eólica	e	outras	renováveis	Não	renováveis	39,2%	-	petróleo	e	derivados	11,5%	-	gás	natural	5,4%	-	carvão	mineral	1,5%	-	urânio	Em	2012	as	emissões	de	carbono	associadas	à
matriz	energética	brasileira	foram	de	429	megatoneladas.	7.	Programa	Estadual	de	Mudanças	Climáticas	do	Estado	de	São	Paulo,	02/01/2019	↑	Machado,	Ricardo.	"Economia:	Apresentação".	No	total,	a	geração	hidrelétrica	cai	de	8%	a	20%	no	país.	"Carta	aberta	à	presidente	Dilma	contra	as	termoelétricas	a	carvão".	Mercedes	Bustamante	da
Universidade	de	Brasília	sobre	o	seu	papel	no	5°	relatório	do	IPCC".	O	Brasil	dá	sinais	trocados	a	toda	hora.	"Coastal	megacities	and	climate	change".	Similarmente,	o	espectro	das	políticas	e	ações	voltadas	para	fomento	da	capacidade	adaptativa	de	um	setor	específico	pode	se	refletir	na	resiliência	dos	demais".[139]	As	políticas	públicas
desenvolvidas	pelo	governo	nas	últimas	décadas	geraram	avanços	em	algumas	áreas	importantes,	como	uma	tendência	geral	de	queda	nas	taxas	de	desmatamento	e	uma	grande	expansão	nas	áreas	de	conservação	e	terras	indígenas,[140][141]	e	beneficiaram	muitos	projetos	de	energia	renovável,	educação	ambiental,	recomposição	de	ecossistemas	e
reciclagem	de	resíduos,[47][142][143][144][145][146][147][148][149]	avanços	que	têm	sido	reconhecidos.[140][145][147]	Segundo	Moreira	&	Giometti,	de	fato	"desde	a	Conferência	Rio	92,	o	Brasil	vem	exercendo	papel	de	destaque	nas	negociações	internacionais	relacionadas	ao	meio	ambiente,	o	que	ficou	ainda	mais	evidente	durante	as
negociações	para	a	adoção	do	Protocolo	de	Kyoto".[147]	Em	junho	de	2013	o	governo	anunciou	que	o	Brasil	atingiu	cerca	de	62%	das	suas	metas	de	redução	de	emissões	de	carbono	estipuladas	para	2020.[105]	Manifestantes	fazem	protesto	na	Esplanada	dos	Ministérios	em	Brasília	contra	a	aprovação	do	Novo	Código	Florestal	Brasileiro.	↑	Meehl,
Gerald	A.	IBEP	Gráfica,	2010,	pp.	Planeta	Sustentável,	28/08/2013.	67.	O	Semiárido	é	um	dos	biomas	que	devem	receber	ainda	menos	chuvas	até	2100,	agravando	uma	situação	crônica	de	escassez	de	água.	↑	Begley,	Sharon.	C.	Florianópolis,	Instituto	de	Ecologia	Política	na	Universidade	do	Estado	de	Santa	Catarina,	2003.	O	Brasil	é	o	país	mais
biodiverso	do	mundo,	uma	riqueza	inestimável	que	está	em	grande	risco	e	sofre	perdas	contínuas.[260]	Ao	contrário	do	que	se	teme,	de	que	a	mudança	para	uma	economia	verde	significará	grande	desaceleração	econômica,	um	novo	relatório	da	ONU	enfatizou	que	"ações	duras	para	cortar	as	crescentes	emissões	causadoras	do	efeito	estufa	iriam
desacelerar	o	consumo	mundial	de	bens	e	serviços	em	0,06	por	cento	ao	ano	neste	século,	em	um	intervalo	de	0,04	a	0,14	por	cento",	uma	fração	insignificante	das	perdas	vastas	e	inevitáveis	em	outros	setores	se	nada	for	feito.	"Planos	específicos	por	setor".	↑	Sant'Anna,	Emilio.	A	gente	reduz	IPI	de	carro	pra	todo	mundo	ficar	engarrafado	no
trânsito.	"Desperdício	de	alimentos	é	desperdício	de	recursos	naturais	e	financeiros".	É	uma	visão	muito	míope.	Entrevista	especial	com	Jefferson	Lobato.	1–8;	58.	21-28.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	792	to	894	are	not	shown	in	this	preview.	↑	Scheidt,	Paula.	In:	Eos	-	Transactions	of	the	American	Geophysical	Union,	20/01/2009;	90(03):22–
23.	The	environmental	food	crisis	–	The	environment’s	role	in	averting	future	food	crises	Arquivado	em	4	de	outubro	de	2013,	no	Wayback	Machine..	iii-iv.	Mas	ações	simples,	pelo	efeito	cumulativo	de	milhões	de	pessoas	mudando	pequenas	coisas	todos	os	dias,	no	fim	produzirão	resultados	positivos	em	larga	escala,	decisivos	para	evitar	que	as
previsões	mais	pessimistas	sobre	o	aquecimento	se	concretizem.	Esses	fatores	combinados	significam,	no	total,	uma	redução	generalizada	na	disponibilidade	de	água	e	ambientes	mais	secos	na	maior	parte	do	território	nacional.[88][101][102]	Em	algumas	regiões,	porém,	por	mecanismos	diferentes,	as	chuvas	devem	aumentar,	da	mesma	maneira
trazendo	efeitos	adversos.[103]	Segundo	o	PBMC,	"a	mudança	de	maior	impacto	será	uma	alteração	nos	padrões	de	chuvas.	↑	a	b	c	Sá,	Iêdo	Bezerra;	Riché,	Gilles	Robert	&	Fotius,	Georges	André.	In:	Bulletin	of	Science,	Technology	&	Society,	2019;	37	(4):	183–184	↑	a	b	PBMC.	↑	a	b	c	Secretaria	de	Comunicação	Social	da	Presidência	da	República.
"Mudanças	climáticas	podem	causar	perdas	de	R$	3,6	trilhões	ao	país".	Adaptação	às	Mudanças	do	Clima:	Cenários	e	Alternativas:	Infraestrutura	Costeira.	O	Estado	de	S.	↑	The	Pew	Environment	Group.	As	regiões	Norte	e	Nordeste,	as	mais	pobres,	provavelmente	sentiriam	os	piores	impactos.	Todos	esses	planos	foram	preparados	conjuntamente
entre	a	sociedade	civil	e	representantes	do	Fórum	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas.	Segundo	o	Portal	do	Governo	Brasileiro,	"Cinco	planos	para	a	redução	de	emissão	dos	gases	do	efeito	estufa	já	estão	em	andamento,	incluindo	o	Plano	de	Ação	para	a	Prevenção	e	o	Controle	do	Desmatamento	na	Amazônia	Legal	(PPCDAm);	o	Plano	Nacional	de
Prevenção	e	Combate	ao	Desmatamento	no	Cerrado	(PPCerrado);	o	Plano	Decenal	de	Expansão	de	Energia;	o	Plano	de	Agricultura	e	Florestas	e	o	Plano	Siderúrgico.	In:	Pesquisa	FAPESP,	ago/2013;	(210).	Ver	também	Poluição	Poluição	atmosférica	Chuva	ácida	Índice	de	qualidade	do	ar	Modelização	de	dispersão	atmosférica	CFC	Escurecimento
global	Destilação	global	Aquecimento	global	Qualidade	do	ar	interior	Buraco	do	ozono	PM10	Smog	Poluição	da	água	Eutrofização	Hipóxia	(Ambiente)	Poluição	marinha	Detritos	marinhos	Acidificação	oceânica	Maré	negra	Poluição	por	barcos	Poluição	térmica	Águas	residuais	Qualidade	da	água	Contaminação	do	solo	Poluição	do	solo	Biorremediação
Herbicida	Pesticida	Contaminação	radioactiva	Radioatividade	ambiental	Produtos	da	fissão	Cinza	nuclear	Plutónio	no	ambiente	Envenenamento	radioativo	Rádio	no	ambiente	Urânio	no	ambiente	Outros	tipos	de	Poluição	Poluição	luminosa	Poluição	sonora	Radiação	electromagnética	Poluição	visual	vde	O	Commons	possui	uma	categoria	com	imagens	e
outros	ficheiros	sobre	Clima	e	tempo	do	Brasil	Problemas	ambientais	do	Brasil	Clima	do	Brasil	Desmatamento	no	Brasil	Ambientalismo	Antiambientalismo	Ceticismo	climático	Incerteza	na	ciência	Política	energética	do	Brasil	Energia	renovável	no	Brasil	Programa	nuclear	brasileiro	Agricultura	no	Brasil	Indústria	no	Brasil	Economia	do	Brasil	Ciência	e
tecnologia	do	Brasil	Negacionismo	climático	no	Brasil	Ligações	externas	Sites	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC)	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	(PBMC)	Fórum	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	(FBMC)	Programa	Nacional	de	Mudanças	Climáticas	Instituto	Nacional	de	Ciência	e	Tecnologia	para	Mudanças	Climáticas	do
Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais	Centro	de	Ciência	do	Sistema	Terrestre	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais	Observatório	do	Clima	Documentos	Sumário	Executivo	do	1º	Relatório	do	PBMC	Relatório	Economia	da	Mudança	do	Clima	no	Brasil	Comitê	Interministerial	sobre	Mudança	do	Clima.	17–19.	"Monitoramento	do	Bioma
Cerrado".	Outros	biomas	que	naturalmente	têm	menos	precipitação,	o	Cerrado	e	a	Caatinga,	devem	tê-las	ainda	mais	reduzidas.	Notícias	UOL,	28/09/2012.	WWF,	23/11/2011.	"Quinto	relatório	do	IPCC	mostra	intensificação	das	mudanças	climáticas".	Mas	deveria	ser	estratégia	de	desenvolvimento	do	país.	Usando	argumentos	negacionistas,	esses
agentes	têm	promovido	um	grande	retrocesso	nas	políticas	e	programas	ambientais	em	todos	os	níveis,	que	desde	o	governo	Dilma	vêm	sofrendo	fortes	abalos.	As	pesquisas	mostram	que,	no	Sul	e	Sudeste,	regiões	que	sofrem	com	enchentes	e	deslizamentos,	as	chuvas	se	tornarão	mais	fortes	e	mais	frequentes.	Os	cientistas	consideram	essencial	que	a
população	compreenda	de	uma	vez	que	o	problema	é	gravíssimo	e	exige	solução	urgente.	Trans.	Maiores	mudanças	no	clima	podem	tornar	a	situação	ainda	pior,	destacando	que	o	problema	da	segurança	alimentar	é	uma	das	grandes	preocupações	da	Cruz	Vermelha	nos	dias	de	hoje.[54]	É	importante	assinalar	que	alguns	efeitos	do	aumento	nas
emissões	de	gases	estufa	só	serão	sentidos	muitos	anos	após	a	liberação	dos	gases	na	atmosfera,	devido	à	lentidão	de	certos	mecanismos	naturais,	mesmo	se	as	emissões	cessassem	totalmente	hoje	mesmo.	"Aquecimento	global	aliado	à	crise	econômica	causou	prejuízo	de	R$	2,03	trilhões	em	2010".	Quando	a	Petrobras	resolveu	avançar	no	offshore,	a
gente	virou	campeão	nisso.	↑	Ministérios,	p.	&	Nobre,	Carlos.	Esse	prejuízo	não	fica	apenas	no	território	das	teorias	de	futuro,	já	é	enorme	e	vem	sendo	documentado	em	detalhe,	e	se	as	tendências	atuais	não	mudarem,	deve	se	agravar	rapidamente	em	uma	dimensão	catastrófica,	levando-se	em	conta	também	que	a	população	mundial	não	cessa	de
aumentar,	exercendo	contínua	e	crescente	pressão	sobre	os	recursos	naturais,	muitos	dos	quais	estão	em	vias	de	rápido	esgotamento.[13][44][45][46][47]	Se	em	2014	o	mundo	tem	7	bilhões	de	habitantes,	segundo	as	previsões	em	2050	a	população	deverá	chegar	aos	9	bilhões.	Editorial.	et	alii	(eds.)].	↑	Maury,	Maria	Beatriz	&	Blumenschein,	Raquel
Naves.	↑	"Groups	Say	Scientists	Pressured	On	Warming".	Agência	Fapesp,	17/03/2013.	Esquire,	26/12/2012.	"Status	de	Elaboração	do	Primeiro	Relatório	Nacional	Sobre	Mudanças	Climáticas:	Status	do	Volume	2".	Os	dados	da	ciência	nacional	são	confirmados	por	múltiplos	estudos	estrangeiros,	e	de	acordo	com	o	último	relatório	da	autoridade	maior
no	assunto,	o	IPCC,	no	Brasil	observa-se	uma	elevação	consistente	das	temperaturas,	em	particular	no	Sudeste.	Se	houver	muita	demora	na	redução,	a	quantidade	de	gases	lançados	na	atmosfera	ultrapassará	um	ponto	crítico,	após	o	qual	serão	inevitáveis	e	irreversíveis	efeitos	cumulativos	devastadores.[13][23][56][59]	Por	fim,	as	espécies	que	se
extinguirem	em	função	do	aquecimento	representam	perdas	irreversíveis,[23]	da	mesma	forma	como	as	mortes	e	o	sofrimento	humano	gerados	pelo	fenômeno,	deixando	um	triste	legado	para	as	futuras	gerações.[49]	Para	um	aprofundamento	sobre	o	assunto,	consulte-se	o	artigo	principal.	Prevê-se	que	os	piores	impactos	serão	sentidos	pela
população	que	já	é	a	mais	carente.	Sua	floresta	é	uma	grande	fixadora	de	carbono	e	é	essencial	para	a	formação	das	chuvas	que	regam	grande	parte	do	território	nacional.[88][89]	Segundo	Marengo	et	alii,	de	30%	a	50%	das	precipitações	pluviométricas	na	Bacia	Amazônica	nascem	na	própria	floresta	através	da	evaporação.	Temos	um	conjunto	de
políticas	de	clima	desconexas,	sem	coordenação	e	que	sequer	tem	seus	potenciais	impactos	positivos	monitorados;	e	o	Fundo	Clima	está	completamente	ameaçado	e	com	recursos	contingenciados....	"Participação	da	energia	eólica	na	matriz	nacional	pode	chegar	a	15%	em	2020,	diz	associação".	Em	áreas	de	pastagens,	portanto,	ocorrem	trocas	de
gases	com	força	radioativa,	intimamente	ligadas	às	práticas	de	manejo.	Skeptical	Science,	2010.	Climate	Change:	What	It	Means	for	Us,	Our	Children,	and	Our	Grandchildren.	↑	UNESCO.	Em	razão	da	gravidade	já	existente	na	oferta	de	recursos	hídricos	na	região	do	Nordeste	semiárido,	os	dados	indicam	que	em	apenas	uma	ou	duas	décadas	ela
poderá	tornar-se	crítica".[126]	Também	são	esperados	impactos	para	a	produção	energética,	considerando	que	quase	80%	da	eletricidade	do	país	é	produzida	por	usinas	hidrelétricas.	Nas	palavras	de	Mercedes	Bustamante,	uma	das	coordenadoras	do	Grupo	de	Trabalho	3	(sobre	a	mitigação),	será	preciso	"mais	eficiência	energética,	mais	inovação
tecnológica	e	políticas	de	incentivo	ao	uso	de	energia	renovável	para	reverter	esse	quadro".	O	Fórum	Brasileiro	de	Organizações	Não	Governamentais	e	Movimentos	Sociais	e	o	Observatório	do	Clima,	que	juntos	reúnem	mais	de	700	entidades	ligadas	à	matéria,	divulgaram	uma	carta	aberta	à	presidente	afirmando	que	o	processo	de	revisão	estava
sendo	feito	sobre	bases	tão	precárias,	tão	incoerentes	e	tão	pouco	transparentes	que	a	colaboração	técnica	dessas	entidades	e	da	sociedade	civil	se	torna	impossível,	e	lamentaram	que	as	previsões	sobre	o	resultado	sejam	pessimistas:	"O	processo,	como	organizado	e	como	se	apresenta,	não	irá	resultar	no	aprimoramento	do	Plano	Nacional	de	forma	a
permitir	o	desenvolvimento	do	país	numa	trajetória	de	baixas	emissões	de	carbono".[167]	Para	o	deputado	federal	Alfredo	Sirkis,	a	grande	influência	do	Brasil	nos	debates	mundiais	sobre	o	aquecimento	produz	nítido	contraste	com	a	fraca	atuação	doméstica:	"Mesmo	com	os	problemas	que	vemos	aqui,	ainda	somos	vistos	como	o	país	que	mais	realizou
–	o	que	é	assustador,	porque	ainda	temos	muito	a	fazer".[168]	Falando	sobre	as	metas	de	redução	de	gases	estufa	a	serem	apresentadas	pelo	Brasil	na	21ª	Conferência	sobre	Clima	da	Organização	das	Nações	Unidas	(COP-21,	dezembro	de	2015),	a	pesquisadora	Maureen	Santos,	coordenadora	do	Programa	de	Justiça	Ambiental	da	Fundação	Heinrich
Böll	Brasil	e	monitora	das	negociações	da	COP,	disse	que	"no	geral,	do	ponto	de	vista	da	negociação,	as	metas	foram	maiores	do	que	se	esperava	que	o	Brasil	fosse	colocar	na	mesa”,	mas	“não	se	enfrenta	o	que	provocou	as	mudanças	climáticas,	não	se	discute	a	mudança	de	padrão	de	produção	e	consumo,	se	discute	apenas	a	descarbonização,	não
importa	se	para	isso	serão	cometidas	mais	violações	de	direitos	e	mais	impactos	socioambientais".[169]	Durante	o	governo	Temer	o	decreto	que	regulamentava	a	Política	Nacional	foi	revogado	e	republicado	sem	as	metas	setoriais.[170]	Com	a	entrada	do	governo	Bolsonaro	em	2019	as	perspectivas	se	tornaram	muito	pessimistas.	Desabrigados	da
enchente	de	2011	em	Teresópolis,	estado	do	Rio,	na	região	Sudeste,	que	segundo	as	previsões	deve	passar	a	receber	ainda	mais	chuvas	até	o	fim	do	século,	aumentando	os	riscos	para	a	população.	"Examining	the	Scientific	Consensus	on	Climate	Change".	Medidas	protetoras	e	preventivas	têm	de	ser	feitas	urgentemente.	Entrevista	especial	com
Maureen	Santos".	Climate	change	and	desertification.	Na	Mata	Atlântica	o	clima	deve	ficar	até	3	°C	mais	quente	e	até	30%	mais	chuvoso.	Policy	Implications	of	Warming	Permafrost,	2012,	pp.	Endangerment	and	Cause	or	Contribute	Findings	for	Greenhouse	Gases	under	Section	202(a)	of	the	Clean	Air	Act.	In:	PNAS,	2009;	106	(6):1704–1709.	Vale
dizer,	uma	potência	que	corresponde	a	menos	de	6%	da	potência	total	instalada	nesse	sistema	em	2005	mais	que	dobra	o	volume	total	de	emissões	de	gases	por	ele	produzido".[198]	Segundo	Suzana	Kahn,	"Meio	ambiente	é	uma	questão	muito	mais	estratégica	do	que	uma	coisa	conjuntural.	"Irreversible	climate	change	due	to	carbon	dioxide
emissions".	Outros	efeitos	observados	são	o	deslocamento	da	linha	de	monções	e	desregulamento	do	regime	de	chuvas.	The	United	States	National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration,	2009	↑	Smith,	Leonard	&	Stern,	Nicholas.	CBS	News,	30/01/2007.	↑	a	b	c	d	Oreskes,	Naomi.	↑	"Semiárido	vive	pior	seca	dos	últimos	50	anos".	In:	Geophysical
Research	Letters,	04/05/2007;	34(09):501.	Brasília,	2016,	p.	↑	Anderegg,	W.	↑	a	b	"Relatório	da	ONU	prevê	'catástrofe	ambiental'	no	mundo	em	2050".	↑	a	b	Union	of	Concerned	Scientists.	[...]	Regiões	que	atualmente	são	as	maiores	produtoras	de	grãos	podem	não	estar	mais	aptas	para	o	plantio	bem	antes	do	final	do	século.	13.	Agência	Brasil,
27/06/2013.	O	aquecimento	global	também	tem	impacto	sobre	as	correntes	oceânicas	que	influem	no	clima	brasileiro,	e	os	ventos	que	carregam	a	umidade	que	chega	ao	Brasil	estão	tendo	seus	padrões	modificados,	com	efeito	de	reduzir	o	nível	de	umidade	atmosférica	e	perturbar	a	formação	de	nuvens,	reduzindo	a	precipitação.	Al	Jazeera,
23/06/2011.	↑	"Entenda	o	que	é	a	camada	pré-sal".	"Controversy	around	the	4th	IPCC	Assessment",	fev/2010	↑	a	b	Kahn,	Suzana.	In:	Science	Advances,	2020;	6	(2)	↑	Centro	de	Sensoriamento	Remoto.	O	desmatamento	explodiu,	o	Ibama	e	o	ICMBio	foram	redefinidos	com	menor	estrutura	e	poderes,	áreas	de	conservação	e	terras	indígenas	podem	ser
extintas,	reduzidas	ou	abertas	para	a	exploração	comercial,	conselhos	foram	extintos	ou	reduzidos,	a	legislação	sobre	licenciamento	ambiental	e	segurança	genética	está	sendo	pulverizada	por	múltiplos	projetos	de	lei	e	decretos	flexibilizadores,	e	o	Itamaraty	e	o	Ministério	do	Meio	Ambiente,	cujos	ministros	negam	as	mudanças	climáticas,
extinguiram	as	instâncias	responsáveis	pelo	tema	e	têm	divulgado	informações	falsas	ou	tendenciosas.[171][172][173][174][175][176][177][178]	Segundo	o	Observatório	do	Clima,	"Com	o	fim	da	Secretaria	de	Mudança	Climática	e	Florestas	do	MMA,	todas	as	políticas	tocadas	por	ela,	como	o	Plano	Nacional	de	Adaptação	e	os	planos	de	prevenção	e
controle	do	desmatamento	na	Amazônia	e	no	cerrado	foram	para	o	limbo.	↑	Camara,	Bernardo.	Secretariat	of	the	Convention	on	Biological	Diversity,	2003,	pp.	"A	descoberta	do	pré-sal	e	suas	implicações	ambientais".	Plano	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima,	2008.	Foi	dada,	porém,	mais	ênfase	à	ameaça	de	crise	energética,	uma	vez	que	a	maior
porcentagem	da	eletricidade	nacional	é	gerada	pelas	usinas	hidrelétricas.	↑	"Metas	brasileiras	para	a	COP-21:	“esquecemos	de	debater	o	modelo	de	desenvolvimento”.	Temperaturas	na	década	de	1880	e	1980,	comparadas	à	média	no	período	entre	1951	e	1980.	The	Guardian,	26/09/2012	↑	Ministério	do	Meio	Ambiente.	59-76.	Porque	se	a	gente
chegar	daqui	a	alguns	anos	completamente	sucateados,	vamos	só	importar	painel	solar	da	China,	como	já	fazemos,	a	pá	eólica	vai	vir	de	não	sei	onde...	In:	Química	Nova,	2009;	32	(3).	In:	Global	Environmental	Change,	2004;	14:125–136	↑	Galef,	Julia.	A	redução	da	precipitação,	por	sua	vez,	pode	secar	os	aquíferos	subterrâneos.	Greenpeace,
28/05/2013.	"Global	Climate	Change	indicators",	2011.	A	previsão	é	de	que	a	maioria	das	regiões	do	país	se	tornará	mais	seca,	e	umas	poucas	áreas	devem	se	tornar	mais	úmidas.[73][74][63][75][76][77][78][79][80][81]	Em	anos	recentes	a	situação	da	Amazônia	tem	atraído	a	maior	parte	das	atenções.	In:	Key	Elements	For	A	Sustainable	World:
Energy,	Water	And	Climate	Change.	↑	"Seca	mais	grave	em	60	anos	dificulta	criação	de	gado	no	Nordeste".	↑	Silveira,	Daniele.	Diário	da	Manhã,	24/03/2013.	↑	UNEP.	A	queimada	é	uma	prática	agrícola	comum	no	Brasil,	mas	libera	grandes	quantidades	de	carbono	na	atmosfera	e	causa	grandes	perdas	em	biodiversidade.	"Carbon	dioxide	and	our
Ocean	legacy".	É	também	significativo	desse	descaso	o	congelamento	dos	processos	de	reconhecimento	de	terras	indígenas	e	quilombolas	ao	mesmo	tempo	em	que	os	órgãos	públicos	aceleram	o	licenciamento	de	obras	com	claros	problemas	ambientais	e	sociais".[152]	Na	apreciação	de	Carlos	Rittl,	coordenador	do	Programa	de	Mudanças	Climáticas	e
Energia	do	ramo	brasileiro	do	World	Wide	Fund	for	Nature,	"A	ciência	mostra	que	o	país	está	criticamente	ameaçado	pelos	potenciais	efeitos	das	mudanças	climáticas.	↑	Mattosinho,	C.;	Pionório,	P.	"Beyond	the	Ivory	Tower:	The	Scientific	Consensus	on	Climate	Change".	[...]	"A	análise	dos	pesquisadores	mostra	que,	em	todos	os	cenários	analisados,
há	uma	queda	na	vazão	das	principais	bacias	hidrográficas	brasileiras,	que	empurra	o	sistema	elétrico	para	uma	situação	de	desequilíbrio	estrutural:	o	sistema	não	dá	conta	de	atender	a	demanda,	provocando	cortes	de	carga	–	em	português	claro,	apagões.	A	diferente	concentração	do	calor	pelas	várias	regiões	é	consistente	com	os	modelos	teóricos.
↑	a	b	c	d	e	f	Barnosky,	Anthony	et	al.	↑	a	b	Albuquerque,	Flávia.	Suas	principais	conclusões	são:[114]	O	aquecimento	global	pode	comprometer	a	produção	brasileira	de	alimentos,	levando	a	perdas	que	podem	chegar	a	7,4	bilhões	de	reais	em	2020	e	até	14	bilhões	em	2070;	A	soja,	cujo	crescimento	explosivo	nos	últimos	30	anos	desencadeou	uma
mudança	sem	precedentes	na	estrutura	econômica	do	país,	deve	ser	a	cultura	mais	afetada.	"Modelo	Brasileiro".	↑	Centro	de	Ciência	do	Sistema	Terrestre	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais	/	Met	Office	Hadley	Centre,	pp.	↑	Ministérios	das	Relações	Exteriores,	da	Ciência	e	Tecnologia,	do	Meio	Ambiente,	de	Minas	e	Energia,	e	do
Desenvolvimento,	Indústria	e	Comércio	Exterior.	Belo	Monte,	por	exemplo,	tem	um	fator	de	capacidade	de	cerca	de	40%,	que,	reduzido	à	metade,	daria	à	hidrelétrica	de	R$	30	bilhões	um	fator	de	capacidade	menor	que	o	de	usinas	eólicas	–	para	as	quais	os	planejadores	energéticos	brasileiros	e	a	presidente	Dilma	Rousseff	torcem	o	nariz,	já	que	essas
usinas	não	são	capazes	de	gerar	'energia	firme'	nos	períodos	sem	vento.	&	Zimmermann,	Maggie	K.	Revista	do	Instituto	Humanitas	—	Unisinos,	04/04/2017	↑	Alencastro,	Catarina.	"NASA	Mission	Takes	Stock	of	Earth's	Melting	Land	Ice".	[...]	O	investimento	em	tecnologias	que	emitem	menos	GEE	(gases	estufa)	relaciona-se	de	modo	essencial	com	o
desenvolvimento	sustentável,	que	está	associado	a	uma	maior	equidade	(social),	mas	necessita	de	instrumentos	financeiros	adequados	para	sua	efetiva	implementação".[258]	Suzana	Bustamante,	uma	das	coordenadoras	do	Grupo	de	Trabalho	3	do	5º	Relatório	do	IPCC,	considera	que,	como	as	maiores	ameaças	que	pendem	sobre	o	Brasil	derivam	da
prevista	redução	nas	precipitações	na	maior	parte	da	área	de	produção	alimentar	e	captação	para	hidrelétricas	e	consumo,	deve	ser	prioritária	para	o	país	a	estratégia,	tanto	adaptativa	como	mitigadora,	de	investir	na	redução	do	desmatamento,	pois	as	florestas	são	grandes	produtoras	e	conservadoras	de	recursos	hídricos,	além	de	todos	os	outros
serviços	ambientais	essenciais	que	fornecem	e	toda	a	biodiversidade	que	abrigam.	Plano	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima,	2008	Ministério	do	Meio	Ambiente.	Prevê-se,	sim,	a	necessidade	de	um	grande	investimento	inicial	para	a	transição,	e	isso	tem	intimidado	os	mercados,	mas	as	análises	de	longo	prazo	apontam	em	sua	maioria	que	esse
investimento	será	coberto	pelos	benefícios	com	muita	folga,	criando	além	disso	novas	oportunidades	de	pesquisa	e	emprego	e	novos	mercados.[179][180][181][182][183][184][187]	Segundo	pesquisa	do	Greenpeace,	"mesmo	sendo	necessário	um	investimento	inicial	de	pelo	menos	690	bilhões	de	reais	a	mais	do	que	o	governo	já	vinha	planejando
gastar	com	energia....	Contribuição	do	Grupo	de	Trabalho	3	ao	Primeiro	Relatório	de	Avaliação	Nacional	do	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas,	2015,	pp.	Agência	Brasil,	09/09/2013.	"Nota	do	Cimi:	O	Governo	Dilma,	o	agronegócio	e	os	Povos	Indígenas",	05/06/2013.	"Espécies	Ameaçadas	e	Planejamento	da	Conservação".	Apresentação	didática.
Embrapa,	05/06/2013.	O	Guia	Científico	do	Ceticismo	quanto	ao	Aquecimento	Global.	Learning	to	combat	desertification:	Chapter	4:	Climate	change	and	desertification.	Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Educação	Tecnológica	da	UFSC,	2010.	Falta	isso	para	o	Brasil.	↑	INPE.	No	entanto,	até	o	momento,	o	arcabouço	de	políticas	de	clima	brasileiro	é
uma	verdadeira	colcha	de	retalhos,	sem	a	devida	sinergia	e	coordenação	entre	diferentes	ministérios	e	mesmo	entre	governos	federal	e	estaduais.	↑	IPCC.	Instituto	Carbono	Brasil.	Departamento	de	Comunicação	PUC-Rio,	13/04/2011.	In:	Estudos	Econômicos,	2004;	34	(2):393-426	↑	Instituto	Socioambiental.	↑	a	b	c	Embrapa	[Deconto,	Jaime	Gesisky
(coord.)].	"Brasil	e	suas	enchentes".	↑	"Total	de	desabrigados	e	desalojados	na	Região	Serrana	é	de	quase	30	mil".O	Globo,	28/01/2011.	55.	↑	a	b	c	d	Moreira,	Helena	Margarido	&	Giometti,	Analúcia	Bueno	dos	Reis.	65–99.	"Redistribution	of	Fish	Catch	by	Climate	Change".	↑	Oreskes,	Naomi.	"Análise	da	destruição	costeira	e	sua	relação	com	o
aquecimento	global	em	Recife	–	PE	nos	anos	de	2007	a	2010".	Quando	a	gente	quis	fazer	algo	bem	feito,	a	gente	fez.	↑	Boykoff,	Maxwell	T.	Valor	Econômico,	21/01/2019	↑	"Nota	oficial	da	APqC	sobre	a	indicação	de	Ricardo	Salles	para	o	cargo	do	Ministro	do	Meio	Ambiente".	"Ministra	diz	que	país	reduz	desmatamento,	mas	não	recebe	compensação
por	avanços".	O	documento	sintetizou	os	trabalhos	de	mais	de	2	mil	pesquisadores	e	será	usado	como	referência	no	próximo	relatório	do	IPCC.[102][108][109]	Vários	outros	estudos	substanciais	têm	aparecido	nos	últimos	anos	através	dos	pesquisadores	brasileiros,	muitas	vezes	em	parceria	com	instituições	e	cientistas	estrangeiros.[116][117][118]
[119][120][121]	Vários	brasileiros	deram	contribuições	importantes	para	os	relatórios	do	IPCC	e	outras	instâncias	internacionais.[72][121][122]	Porém,	para	Paulo	Artaxo,	membro	do	conselho	diretor	do	PBMC,	"temos	um	longo	caminho	a	percorrer.	UNEP/FAO/UNFF,	2009.	↑	a	b	c	Solomon,	Susan	et	al.	↑	Tabarelli,	M.	↑	Powell,	James.	Mata
Atlântica:	Biodiversidade,	ameaças	e	perspectivas.	Com	a	elevação	do	nível	do	mar,	as	regiões	costeiras,	onde	se	concentra	a	maior	parte	da	população	nacional,	seriam	permanentemente	inundadas	em	graus	variáveis,	forçando	deslocamentos	populacionais	e	provocando	perdas	materiais,	ambientais	e	culturais.[127]	Projeções	do	Primeiro	Relatório
de	Avaliação	Nacional	sobre	Mudanças	Climáticas	Ver	artigo	principal:	Primeiro	Relatório	de	Avaliação	Nacional	sobre	Mudanças	Climáticas	No	sumário	executivo	do	1º	Relatório	do	PBMC	são	assinaladas	as	limitações	do	estudo,	que	realizou	suas	projeções	sobre	dados	incompletos,	permanecendo,	pois,	algum	grau	de	incerteza	sobre	as	conclusões.
[88][105]	Apesar	disso,	"Em	geral,	os	resultados	dos	modelos	conseguiram	capturar	muito	bem	o	comportamento	do	clima	presente	e,	assim,	a	despeito	das	incertezas,	as	projeções	das	mudanças	climáticas	futuras	ao	longo	do	século	XXI	são	plausíveis.	Fórum	Brasileira	para	a	Mudança	do	Clima,	2013.	"Balance	as	Bias:	global	warming	and	the	U.S.
prestige	press".	Sabemos	que	a	inação	representa	a	ação	menos	inteligente	que	a	sociedade	pode	tomar".[106]	O	PBMC	diz	ainda:	"A	mudança	de	paradigma	da	economia	tradicional	para	a	de	baixo	carbono	encontra	muitas	oportunidades	de	baixo	custo	no	Brasil.	E	agora,	José?	Verde	Gaia,	2009.	"Amazonia	deforestation	and	global	warming:	carbon
stocks	in	vegetation	replacing	Brazil's	Amazon	forest".	Contribuição	do	Brasil	para	Evitar	a	Mudança	do	Clima,	2008,	p.	25–26.	ONU-BR,	08/04/2013.	Biodiversidade	da	caatinga:	áreas	e	ações	prioritárias	para	a	conservação.	In:	UNEP.	Além	do	impacto	climático,	esse	desperdício	seria	o	bastante	para	alimentar	facilmente	os	13	milhões	de	brasileiros
que	ainda	passam	fome.[205][206]	Nas	cidades	desperdiça-se	de	50	a	70%	de	toda	a	água	captada,[201][207]	e	na	construção	civil,	setor	que	consome	de	20	a	50%	de	todos	os	recursos	naturais	disponíveis,[208]	perde-se	em	média	de	9	a	50%	dos	materiais,[208][209][210][211][212]	o	que	representa	até	40%	de	todo	o	lixo	produzido.[208]	Alguns
materiais,	como	a	argamassa,	cuja	produção	tipicamente	emite	grandes	quantidades	de	carbono	e	outros	gases	estufa,[213]	atingem	níveis	de	desperdício	de	90%,	como	informa	uma	pesquisa	realizada	em	canteiros	de	obra	em	todo	o	território	nacional.[214]	Em	algumas	cidades	brasileiras	os	descartes	da	construção	perfazem	70%	do	lixo	urbano.
[208]	O	governo	desenvolve	planos	de	economia	de	recursos	em	vários	setores,	como	o	Programa	Nacional	de	Conservação	de	Energia	Elétrica	e	o	Programa	Nacional	da	Racionalização	do	Uso	dos	Derivados	de	Petróleo	e	do	Gás	Natural.	Transpostos	para	as	usinas	hidrelétricas,	os	dados	de	vazão	trazem	um	desafio	para	o	setor	de	energia	no	Brasil:
as	mais	importantes	usinas	do	país	—	Furnas,	Itaipu,	Sobradinho	e	Tucuruí	—	teriam	reduções	de	vazão	de	38%	a	57%	no	pior	cenário.	Climatempo	Meteorologia,	02/10/2013	↑	Ehrlich,	P.	↑	a	b	Kaplan,	Jed	O.	Fórum	de	Ecologia.	Em	geral,	esses	estudos,	que	têm	horizonte	de	até	cem	anos,	apontam	para	impactos	em	larga	escala	em	múltiplos	níveis.
"The	multimillennial	sea-level	commitment	of	global	warming".	Recente	relatório	da	ONU	prevê	um	aumento	no	consumo	global	de	bens	e	serviços	de	300	a	900%	neste	século.[48]	Se	simplesmente	manter	o	status	quo	significará	um	grande	erro,	este	erro	aumentado	em	300	a	900%	em	taxas	de	consumo	provavelmente	deve	ter	repercussões
negativas	proporcionais.	Agência	Brasil,	23/11/2011.	In:	GeoJournal,	nov/1995;	37	(3):369–379	↑	Nicholls,	Robert	J.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	32	to	42	are	not	shown	in	this	preview.	Se	a	população	não	se	engaja	ativa	e	conscientemente	na	adoção	de	novos	hábitos,	todo	o	esforço	científico	e	oficial	é	inútil.	Revista	Época,	03/01/2012.
"Carvão	Mineral".	In:	Climatic	Change,	2006;	79:213–241	↑	UNEP	[Ash,	Neville	e	Fazel,	Asghar	(coords.)].	Indicadores	Ambientais	no	Brasil:	aspectos	ecológicos,	de	eficiência	e	distributivos[ligação	inativa].	Vol.	Causas	do	Desmatamento	da	Amazônia	Brasileira,	2003.	In:	DiMento,	Joseph	F.	O	relatório	também	apontou	a	tendência	de	aumento	de
doenças	infecciosas	endêmicas	como	a	malária,	dengue	e	leptospirose,	a	tendência	de	aumento	nos	problemas	de	conservação	da	malha	viária,	e	mostrou	preocupação	quanto	ao	pouco	preparo	do	Brasil	no	manejo	de	desastres	climáticos	e	à	escassa	informação	disponível	sobre	os	futuros	impactos	da	subida	do	nível	do	mar.[131]	Adaptação	e
mitigação	Políticas	públicas	e	sociedade	A	ministra	do	Meio	Ambiente,	Izabella	Teixeira,	participa	do	lançamento	do	certificado	e	do	selo	de	energia	renovável	da	Associação	Brasileira	de	Geração	de	Energia	Limpa	e	da	Associação	Brasileira	de	Energia	Eólica,	em	14	de	agosto	de	2013.	↑	Benito,	Emilio	de.	O	interior	do	Brasil	não	tem	muitos	dados
disponíveis	no	século	XIX,	gerando	mais	incerteza,	mas	nas	áreas	cobertas	por	medições	as	diferenças	são	bem	visíveis.	"Água	doce	e	limpa:	de	"dádiva"	à	raridade".	WWF,	23/07/2013.	Chen,	M.	Instituto	Socioambiental.	A	temperatura	mundial	aumentou	em	média	0,76	°C	entre	1850	e	2005	(com	margem	de	incerteza	entre	0,57	°C	e	0,96	°C).[8]	As
previsões	sobre	a	evolução	futura	da	temperatura	no	decorrer	deste	século	dependem	de	muitas	variáveis,	como	o	crescimento	populacional,	a	adoção	ou	não	de	políticas	de	mitigação,	ou	o	modelo	econômico	prevalente.	Panorama	da	Biodiversidade	Global	3,	2010,	p.	↑	a	b	c	Vichi,	Flavio	Maron	&	Mansor,	Maria	Teresa	Castilho.	Alguns	animais
ajudam	o	homem	em	seu	trabalho	e	servem	de	meio	de	transporte	de	pessoas	e	cargas;	as	plantas	nos	dão	também	madeira	para	combustível	e	construção,	fibras,	substâncias	medicinais,	óleos,	resinas,	corantes,	frutos	e	sementes	comestíveis	ou	úteis	de	outras	formas,	e	as	paisagens	nos	deleitam,	nos	dão	oportunidades	de	lazer	e	esporte,	entre
muitos	outros	serviços	que	a	natureza	oferece	ao	homem.[42][43]	Crianças	subnutridas	em	um	orfanato	da	Nigéria	na	década	de	1960.	O	custo	de	operação	do	sistema,	que	leva	em	conta	inclusive	o	acionamento	de	térmicas,	sobe	em	oito	vezes	no	melhor	cenário	e	em	16,7	vezes	no	pior".[131]	Isso	teria	consequências	negativas	de	outras	maneiras,
pois	estimularia	o	uso	de	energia	de	termoelétricas	movidas	a	carvão	e	gás	natural,	que	são	grandes	emissores	de	gases	estufa.	O	documentário,	que	foi	elogiado	por	vários	cientistas	destacados	pela	clareza	de	sua	exposição	e	geral	acurácia	técnica,	é	sintético;	traça	um	panorama	simplificado	do	assunto	em	seus	aspectos	mais	gerais,	mas	dá	grande
número	de	exemplos	concretos	e	é	rico	em	gráficos,	animações	e	imagens	reais	que	facilitam	a	compreensão	dos	mecanismos	do	aquecimento.	"Desmatamento	na	Amazônia	brasileira:	história,	índices	e	conseqüências".	5–20.	↑	Pierce,	Charles	P.	Unisinos,	12/06/201.	174	mitos	sobre	o	aquecimento,	com	respostas	dos	cientistas.	O	relatório	afirmou
que	esses	exemplos	podem	ser	extrapolados	para	muitas	outras	regiões	do	Brasil	de	alta	densidade	demográfica,	já	que	a	maioria	das	cidades	estão	em	regiões	litorâneas	baixas	ou	junto	a	rios,	lagos	e	encostas	de	morros	frágeis.	United	States	Environmental	Protection	Agency,	07/12/2009,	p.	Scientific	Committee	on	Oceanic	Research,	Biological
Observatories	Workshop.	O	país	contribui	para	aumentar	o	aquecimento	global	com	significativas	e	crescentes	taxas	de	emissão	de	gases	estufa.	Em	resumo,	as	emissões	não	devem	cair	apenas	gradualmente,	precisam	se	reduzir	rápido	e	a	um	nível	baixíssimo.	uma	vez	instalada	a	infraestrutura,	a	energia	com	base	na	natureza	é	muito	mais	barata	do



que	comprar	combustível	fóssil.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	679	to	688	are	not	shown	in	this	preview.	↑	a	b	IPCC.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	1023	to	1043	are	not	shown	in	this	preview.	Várias	consequências,	na	verdade,	já	estão	sendo	sentidas	e	gerando	significativo	prejuízo.	↑	Gillis,	Justin.	In:	Plos	Biology,	2010;	8(4):
e1000330	↑	a	b	c	Embrapa.	↑	"No	Brasil	do	desperdício,	comida	vai	parar	no	lixo".	"Pantanal:	um	bioma	ameaçado	pelo	desmatamento".	Tragédias	recentes	incluem	a	de	Santa	Catarina,	em	2008,	e	a	da	serra	fluminense,	em	2011.	As	áreas	em	branco	são	as	que	apresentam	muita	incerteza.	↑	a	b	Secretaria	de	Assuntos	Estratégicos	da	Presidência	da
República	[Wilson	Cabral	de	Sousa	Junior].	O	Globo,	06/05/2013.	O	consenso	dos	climatologistas	de	todo	o	mundo	sobre	a	realidade,	gravidade	e	origem	humana	do	aquecimento	é	unânime.[256][257]	Em	2010	o	aquecimento	global	causou	a	morte	de	5	milhões	de	pessoas,	grande	sofrimento	para	muitos	milhões	a	mais,	seus	custos	econômicos
combinados	chegam	à	casa	dos	trilhões	de	dólares	por	ano,	e	as	tendências	para	o	futuro	são	de	grande	piora,	e	não	de	melhora,	na	situação.[106]	Dados	tão	importantes	como	esses	não	podem	mais	ser	ignorados.	20-24	↑	Ministério	do	Meio	Ambiente.	Observatório	do	Clima,	05/-6/2019	↑	a	b	Observatório	do	Clima.	No	cenário	mais	grave,	o	Índice	de
Desenvolvimento	Humano	(IDH)	médio	global	diminuiria	15%	em	2050,	mas	países	pobres	sofreriam	mais.[44]	Jim	Yong	Kim,	presidente	do	Banco	Mundial,	fez	em	2013	um	apelo	a	todas	as	nações,	dizendo	que	"as	mudanças	climáticas	devem	estar	no	topo	da	agenda	internacional,	pois	o	aquecimento	global	põe	em	risco	qualquer	desenvolvimento
que	for	conseguido	em	outros	setores,	inclusive	o	econômico".[52]	Custos	culturais,	uma	situação	de	insegurança	social	e	política,	a	transformação	permanente	de	ecossistemas,	e	todo	o	sofrimento	humano	que	vem	na	esteira	dos	outros	impactos,	são	dificilmente	quantificáveis	em	termos	financeiros,	mas	seguramente	são	da	mesma	forma	vastos.[13]
[45][46]	Uma	pesquisa	apontou	que	em	2010	o	aquecimento	causou	a	morte	de	5	milhões	de	pessoas.[53]	Bekele	Geleta,	secretário-geral	da	Federação	Internacional	da	Cruz	Vermelha,	relatou	que	em	2010	a	organização	fez	mais	de	30	milhões	de	atendimentos	a	vítimas	de	desastres	naturais	derivados	do	aquecimento	global.	O	ambiente,
naturalmente	muito	seco	e	com	vegetação	esparsa,	pode	se	transformar	parcialmente	em	deserto.	Clima	e	Recursos	Hídricos	9,	2003,	pp.	Para	o	PBMC,	bem	como	para	outros	pesquisadores,	as	políticas	de	mitigação	e	adaptação	devem	levar	em	conta	as	variadas	características	regionais	e	as	variações	previstas	na	evolução	do	aquecimento	global
sobre	cada	região	brasileira.	↑	Clayton,	Johnny.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	365	to	434	are	not	shown	in	this	preview.	O	desenvolvimento	e	a	implementação	dos	planos	brasileiros	de	adaptação	e	de	mitigação	tiveram	por	base	as	regras	estabelecidas	pela	Convenção-Quadro	das	Nações	Unidas	sobre	a	Mudança	do	Clima".[137]	Em	2016	o
governo	lançou	um	plano	multi-setorial	de	adaptação	às	mudanças	já	verificadas	e	às	projetadas	para	o	futuro	próximo	(Plano	Nacional	de	Adaptação	à	Mudança	do	Clima),	prevendo	uma	série	de	medidas,	entre	elas	uma	melhor	cooperação	entre	as	diversas	instâncias	do	governo	buscando	harmonizar	objetivos	divergentes,	o	incentivo	à	produção	e
divulgação	de	conhecimento	sobre	o	tema,	a	integração	dos	planos	brasileiros	com	os	de	outros	países	sul-americanos,	o	cuidado	especial	para	setores	sociais	historicamente	fragilizados	como	as	comunidades	pobres,	indígenas,	quilombolas	e	ribeirinhas,	a	priorização	das	áreas	de	segurança	alimentar	e	nutricional,	hídrica	e	energética,	e	a	aplicação
prática	das	metas	definidas	nas	diferentes	áreas	de	abrangência	do	plano,	que	são	Agricultura,	Biodiversidade	e	Ecossistemas,	Cidades,	Desastres	Naturais,	Indústria	e	Mineração,	Infraestrutura	(Energia,	Transportes	e	Mobilidade	Urbana),	Povos	e	Populações	Vulneráveis,	Recursos	Hídricos,	Saúde,	Segurança	Alimentar	e	Nutricional,	e	Zonas
Costeiras.[138]	Segundo	o	Plano,	"As	estratégias	discutem	sobre	as	principais	vulnerabilidades,	lacunas	de	conhecimento,	gestão	de	cada	setor	e	tema	frente	às	mudanças	do	clima	e	apresentam	as	diretrizes	para	implementação	de	medidas	adaptativas	visando	o	incremento	da	resiliência	climática.	↑	Giraldi,	Renata.	"Degradação	da	Amazônia	já
chegou	a	ponto	irrecuperável,	diz	estudo".	In:	PNAS,	2016;	113	(39):	10759-10768	↑	Veiga,	Edison.	"Expert	Credibility	in	Climate	Change".	Agência	Brasil,	15/09/2012.	↑	Parry,	Martin;	Rosenzweig,	Cynthia	&	Livermore,	Matthew.	Nas	mesmas	regiões	se	localizam	a	maioria	das	estações	de	tratamento	de	água	e	esgotos,	bem	como	muitos	pontos	das
principais	rodovias	e	ruas,	incluindo	alguns	grandes	entroncamentos	viários,	oferecendo	riscos	aumentados	em	caso	de	desastre	em	termos	de	saneamento,	abastecimento	e	transporte	de	flagelados.	"Cruz	Vermelha:	catástrofes	naturais	atingiram	mais	de	30	milhões	de	pessoas	em	todo	o	mundo	em	2010".	Um	sinal	claro	desta	distorção	é	o	fato	de	o
Brasil	direcionar	cerca	de	70%	de	todos	os	investimentos	em	energia	aos	combustíveis	fósseis".[163]	Opinião	muito	semelhante	tem	Suzana	Kahn	Ribeiro,	presidente	do	Comitê	Científico	do	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas:	"O	Brasil	precisa	encontrar	uma	direção,	definir	o	que	quer	ser	quando	crescer....	Millenium	Alliance	for	Humanity	and
the	Biosfere,	2013,	pp.	vi-vii.	O	que	muda	na	nossa	vida.	6-8.	A,	2011;	369:1–24.	Controversy	around	the	4th	IPCC	Assessment,	fev/2010.	Interlinkages	between	Biological	Diversity	and	Climate	Change:	Advice	on	the	integration	of	biodiversity	considerations	into	the	implementation	of	the	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	and
its	Kyoto	Protocol.	↑	Sandell,	Clayton.	In:	Fundação	Prefeito	Faria	Lima.	Agência	FAPESP,	10/09/2013.	Revista	do	Clima,	com	uma	série	de	artigos	curtos,	atualizados	e	acessíveis	sobre	aspectos	diversos	e	os	impactos	do	aquecimento.	↑	Gandra,	Alana.	"Obras	de	infra-estrutura	não	garantem	desenvolvimento	do	País".	A	área	é	concentrada	nas
atividades	do	Instituto	Nacional	de	Ciência	e	Tecnologia	para	Mudanças	Climáticas	do	Ministério	de	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação,	que	organiza	a	Rede	Clima,	uma	cooperação	de	várias	instituições	governamentais	e	65	grupos	de	estudo	nacionais	e	17	internacionais,	envolvendo	mais	de	400	pesquisadores.[108][109]	O	país	conta,	desde	o	ano	de
2000,	com	um	fórum	de	discussão	de	alto	nível,	o	Fórum	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas,	composto	por	representantes	de	12	ministérios,	20	organizações	governamentais,	dezenas	de	instituições	privadas	e	púbicas	e	centenas	pesquisadores.[110]	O	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas	(PBMC),	instituído	em	2009	pelo	Ministérios	da	Ciência	e
Tecnologia	e	do	Meio	Ambiente	à	semelhança	do	IPCC,	agregando	mais	de	300	pesquisadores,	tem,	por	sua	vez,	a	missão	declarada	de	"disponibilizar	informações	técnico-científicas	sobre	mudanças	climáticas	a	partir	de	avaliação	integrada	do	conhecimento	técnico-científico	produzido	no	Brasil	ou	no	exterior,	sobre	causas,	efeitos	e	projeções
relacionadas	às	mudanças	climáticas	e	seus	impactos,	de	importância	para	o	país",	sintetizando	o	estado	da	arte	referente	ao	Brasil.[71][111][112]	Reunião	de	coordenação	anual	do	Fórum	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas,	em	26	de	outubro	de	2010,	com	a	presença	do	presidente	Lula	e	do	ministro	de	relações	exteriores	Celso	Amorim.	↑
Ministérios,	pp.	↑	Rittl,	Carlos	&	Ferretti,	André.	23	↑	IPCC(a),	pp.	Terra	Notícias,	21/11/2012	↑	"Demarcações	nos	últimos	seis	governos".	Esses	gases	produzidos	pelo	homem	têm	origem	principalmente	na	queima	de	combustíveis	fósseis,	no	desmatamento	e	em	práticas	agrícolas	daninhas,	como	a	queimada	e	o	uso	excessivo	de	fertilizantes.[6][7]
Mapa	do	globo	mostrando	a	anomalia	térmica	mundial	da	década	2000-2009	em	comparação	à	média	do	período	1951-1980.	Ministério	do	Meio	Ambiente	/	Universidade	Federal	de	Pernambuco,	2003,	pp.	Scott	Consultoria,	20/06/2017	↑	Berchielli,	Telma	Teresinha,	Juliana	Duarte	Messana	&	Roberta	Carrilho	Canesin.	↑	Ministério	de	Minas	de
Energia	[Porto,	Laura;	RENOVE	/	UNEP	Risoe	Centre	on	Energy	(B-REED	Programme)	(orgs.)].	"O	Protocolo	de	Quioto	e	as	Possibilidades	de	Inserção	do	Brasil	no	Mecanismo	de	Desenvolvimento	Limpo	por	meio	de	Projetos	em	Energia	Limpa".	Reiteram	também	que	há	um	grande	e	real	potencial	de	risco	ecológico,	econômico,	social	e	cultural,	que
deve	ser	considerado	com	toda	a	seriedade,	diante	de	sua	magnitude,	mas	uma	abordagem	bem	sucedida	do	problema	ainda	é	viável	e	as	metas	estabelecidas	pelo	governo	podem	ser	alcançadas,	desde	que	sejam	dados	à	sociedade	os	incentivos	adequados.[47][77][104][105][105][106][147][148][149][150][157]	Cabra	emagrecida	em	Petrolina,	2013,
na	pior	seca	dos	últimos	50	anos	no	Semiárido	nordestino.	Segundo	o	relatório,	"os	cenários	apontam	para	diminuição	da	pluviosidade	nos	meses	de	inverno	em	todo	país,	assim	como	no	verão	no	leste	da	Amazônia	e	Nordeste.	9.	&	Câmara,	I.	9;	18	↑	Empresa	de	Pesquisa	Energética,	p.	"Posicionamento	estratégico	do	Brasil	em	mudanças	climáticas
deve	começar	pela	divulgação	dos	planos	setoriais".	O	IPCC	tem	20	anos	e	está	indo	para	seu	quinto	relatório.	Por	exemplo,	sempre	que	possível	reciclar	o	lixo	e	resíduos	ou	descartá-los	como	mandam	as	autoridades	de	sua	cidade,	comprar	produtos	com	menos	embalagens,	reaproveitar	os	materiais	e	embalagens	antes	de	jogá-los	fora,	preferir
produtos	de	papel	e	plástico	reciclados,	reutilizar	as	sacolas	de	compras	várias	vezes	mesmo	que	sejam	de	plástico,	mas	preferir	sempre	as	de	fibras	naturais,	que	têm	longa	vida	útil	e	são	biodegradáveis,	poupar	água	no	banho,	na	lavagem	da	louça,	da	roupa,	da	casa	e	do	carro;	consertar	o	que	estragou	em	vez	de	comprar	um	produto	novo.[262]
Outras	fontes	apontam	que	também	é	importante	evitar	a	aquisição	de	plantas	e	animais	exóticos	ou	pelo	menos	nunca	liberá-los	no	ambiente;	plantar	árvores	nativas	e	arborizar	as	cidades	de	modo	a	favorecer	a	sobrevivência	de	animais	nativos;	comprar	madeira	e	outros	produtos	naturais	com	certificado	de	sustentabilidade;	preferir	alimentos
produzidos	ecologicamente,	sem	pesticidas,	conservantes,	corantes	e	outros	aditivos	artificiais;	minimizar	o	uso	de	produtos	de	limpeza;	ser	econômico	no	consumo	de	tudo;	reavaliar	os	valores	individuais	e	os	impactos	do	consumo	pessoal,	aprendendo	a	respeitar	a	natureza	e	evitar	sua	depredação	gratuita;	buscar	informação	e	ajuda;	exigir	das
empresas,	do	governo	e	dos	políticos	o	desenvolvimento	de	produtos	e	políticas	sustentáveis,	e	divulgar	entre	amigos,	parentes	e	comunidade	o	conhecimento	adquirido.[34][75][262][263]	Nas	palavras	de	Toni	Eerola,	pesquisador	da	UFSC	e	da	UDESC,	"pensando	de	maneira	otimista,	a	ameaça	do	efeito	estufa	pode	ser	uma	ótima	oportunidade	de
aprendermos	a	atuar	de	maneira	econômica	e	solidária".[264]	Marcha	Gaúcha	pelo	Clima,	Porto	Alegre,	2015.	↑	IPCC	Working	Group	III.	In:	Science,	dez/2004;	306(5702):1686.	Folha	de	S.Paulo,	13/06/2011	↑	"Governo	precisa	responder	com	urgência	aos	riscos	impostos	pelas	mudanças	climáticas	ao	país".	↑	"Vinte	Praias	correm	o	risco	de
desaparecer".	Balanço	Energético	Nacional	2013	-	Ano	Base	2012:	Relatório	Síntese.	Haveria	uma	perda	média	anual	para	o	cidadão	brasileiro	de	até	1.603	reais.[104]	Nas	palavras	de	uma	das	coordenadoras	da	pesquisa,	Carolina	Dubeux,	"as	estimativas	são	assustadoras,	principalmente	se	considerarmos	que	2050	ainda	não	é	um	horizonte	de
mudanças	climáticas	tão	grave	quanto	2100"	(limite	da	maioria	das	previsões	globais).[124]	Embora	não	haja	dúvidas	de	que	efeitos	importantes	devem	se	verificar	no	futuro	próximo,	o	nível	de	incerteza	sobre	a	maneira	exata	como	esses	efeitos	se	manifestarão	em	cada	local	ainda	é	significativo.[104]	Na	análise	dos	efeitos	sobre	a	hidrologia	das
diferentes	regiões,	o	relatório	afirmou:	A	seca	no	rio	Acre	de	2012	permitiu	que	fosse	cruzado	a	pé.	Ela	indica	que	as	perdas	econômicas	totais	no	Brasil	em	virtude	do	aquecimento	poderiam	chegar	a	3,6	trilhões	de	reais	nos	próximos	40	anos.	↑	Marcovitch	et	al.,	pp.	Madeira	de	desmatamento	ilegal.	Agência	Brasil,	↑	Motta,	Sergio	Barreto.	Citando
a	ameaça	da	elevação	do	nível	do	mar,	apontou-se	que	há	um	patrimônio	imobiliário	da	ordem	de	124	bilhões	de	reais	localizado	em	áreas	de	alta	vulnerabilidade,	e	de	2,7	trilhões	de	reais	em	áreas	de	média	vulnerabilidade.	17–36	↑	a	b	UNEP.	Brasília:	Câmara	dos	Deputados,	2008,	pp.	Paulo,	31/08/2009.	Portal	do	Governo	Brasileiro,	2010.
Magnitude	and	Causes	of	Change	from	IPCC	Climate	Model	Projections".	↑	Toledo,	Bruno.	UFMG/ICB,	2003.	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas.	Precisamos	de	oxigênio	produzido	pela	fotossíntese	vegetal	e	ar	purificado	pelas	matas	e	pela	chuva	para	respirar,	de	água	limpa	pelos	ciclos	naturais	para	beber,	de	solo	fértil
produzido	por	processos	biológicos	para	plantar,	de	polinizadores,	fixadores	de	nitrogênio	e	inimigos	naturais	de	pragas	para	nossas	lavouras,	precisamos	de	animais	e	plantas	para	nos	alimentar,	embelezar	nossas	vidas	e	moradas,	nos	curar	de	doenças,	nos	dar	companhia	e	conforto	emocional,	como	fonte	de	conhecimentos	e	inspiração	artística	e
espiritual.	É	o	caso	de	medidas	de	eficiência	energética,	pequenas	centrais	hidrelétricas,	térmicas	a	bagaço	de	cana	de	açúcar	e	redução	do	desmatamento,	entre	outras	opções.	↑	Centro	de	Estudos	e	Pesquisas	de	Administração	Municipal.	Jornal	GGN,	05/06/2019	↑	Ângelo,	Maurício.	Contribuição	do	Grupo	de	Trabalho	3	ao	Primeiro	Relatório	de
Avaliação	Nacional	do	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas,	2013	↑	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas.	EEA	Technical	report	Nº	13/2007,	pp.	"Impacts	and	responses	to	sea-level	rise:	a	global	analysis	of	the	SRES	scenarios	over	the	twenty-first	century".	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	123	to	127	are	not	shown	in	this	preview.	↑
Damasceno,	Marcio.	16	↑	a	b	"Brasil	pode	ficar	até	6ºC	mais	quente	em	2100,	diz	relatório".	Relatório	4/Produto	8	–	IC	Recomendações	para	adaptação	às	mudanças	climáticas	na	região	costeira	e	infraestrutura	portuária	brasileira,	2015,	pp.	36–41	↑	National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration.	Folha	de	S.Paulo,	19/03/2007.	Sem	medidas	de
corte	de	emissões,	no	pior	cenário,	a	vazão	dos	reservatórios	cai	30%	e	o	risco	de	déficit	em	alguns	anos	se	aproxima	de	100%	–	a	margem	considerada	'segura'	pelo	governo	para	evitar	apagões	é	de	5%.	Animaçãomostrando	o	aquecimento	global	dos	últimos	62	anos	condensado	em	13	segundos.	"Fundo	de	Mudança	do	Clima	vai	financiar	projetos	de
transporte	público	com	combustível	limpo	nas	cidades	da	Copa".	[Morgan,	M.	Nas	projeções	do	1º	Relatório,	até	o	fim	do	século	XXI	a	Amazônia	pode	experimentar	uma	redução	de	até	45%	nas	suas	chuvas,	e	um	aumento	na	temperatura	média	de	até	6	°C.	Plano	Nacional	de	Adaptação	à	Mudança	do	Clima.	In:	Earth	Interact.,	2012;	16(03):1–27.
"Biodiversity".	Brasília,	2016,	pp.	Radioagência	NP,	05/06/2013.	↑	"Estudo	aponta	maior	impacto	de	desmatamento	na	parte	alta	da	Bacia	do	Alto	Paraguai".	No	entanto,	segundo	as	melhores	avaliações	disponíveis,	o	custo	do	seu	enfrentamento	e	mitigação	é	muitíssimo	menor	do	que	a	recuperação	dos	danos	decorrentes	da	incredulidade	ou	da
apatia	neste	momento,	que	é	crítico	para	a	definição	do	futuro	de	dezenas	de	gerações	que	vierem	daqui	para	a	frente.	et	al.	↑	Jamail,	Dahr.	Apesar	de	algum	progresso	nos	últimos	anos,	a	agenda	climática	do	Brasil	ainda	é	marginal	e	não	integrada	aos	grandes	planos	de	desenvolvimento	do	país.	Mudanças	Climáticas:	O	clima	está	diferente.	O
aquecimento	global	é	provavelmente	o	maior	desafio	ambiental	que	o	mundo	hoje	enfrenta,	tendo	vastas	repercussões	sobre	toda	a	biosfera,	onde	se	inclui	o	homem.	↑	Eerola,	Toni	Tapani.	Instituto	Nacional	do	Semiárido,	2011.	↑	a	b	c	d	"Renováveis	têm	potencial	para	crescer	47%	até	2050	e	reduzir	emissões	em	60%".	"Datafolha	indica	que	80%
rejeitam	corte	de	proteção	a	matas".	↑	a	b	c	d	e	f	Alisson,	Elton.	209–233.	Vários	estudos	internacionais	vêm	enfocando	o	Brasil	com	especial	interesse,	em	vista	da	importância	dos	seus	ecossistemas	no	equilíbrio	do	clima	mundial	e	no	suprimento	de	inúmeros	serviços	ambientais	de	importância	vital	para	os	seres	humanos.	Segundo	estudo	de	2012
de	Berchielli,	Messana	&	Canesin,	"as	principais	fontes	de	emissão	de	gases	de	efeito	estufa	do	Brasil,	estão	concentradas	em	dois	setores:	o	primeiro,	uso	do	solo,	mudança	desse	uso	e	de	florestas,	que	contribuem	com	55%;	o	segundo	é	a	agropecuária,	responsável	por	outros	25%	da	emissão	total.	↑	Santos,	Daniel;	Pereira,	Denys	&	Veríssimo,
Adalberto.	Por	outro	lado,	o	dinheiro	investido	fica	na	própria	região	e	no	país	e	há	uma	geração	de	15%	a	20%	mais	empregos".[184]	Na	perspectiva	de	redução	progressiva	de	emissões	de	gases	estufa,	uma	grande	incerteza	paira,	desta	forma,	sobre	o	futuro	do	programa	brasileiro	de	exploração	do	petróleo	nacional,	que	nos	últimos	anos	vem	tendo
significativo	sucesso.[180][184][188][189][190][191]	No	entanto,	as	grandes	jazidas	descobertas	mais	recentemente,	no	chamado	pré-sal,	que	despertaram	grande	interesse	internacional	e	também	grande	controvérsia	técnica	e	ecológica,[191][192][193][194]	exigirão	investimentos	em	escala	jamais	vista	para	dar	lucro,	como	concluiu	estudo	de	Paulo
César	Ribeiro	Lima,	consultor	da	Câmara	Federal,	uma	vez	que	se	localizam	em	alto	mar	e	a	grande	profundidade	sob	o	leito	oceânico,	além	estarem	associadas	a	gás	natural	que	contém	gás	carbônico	em	concentrações	incomumente	elevadas,	na	ordem	de	até	12%,	o	que	significa	mais	de	3	bilhões	de	toneladas,	sem	incluir	os	gases	estufa	que
derivarão	da	queima	do	petróleo.[190]	Semelhantemente,	permanece	a	polêmica	sobre	o	carvão	mineral	brasileiro,	que	tem	sido	revalorizado	pelo	governo	na	expectativa	de	futuras	carências	energéticas.	A	Tribuna,	28/11/2006.	↑	"IPCC	starts	meeting	to	finalize	Working	Group	I	report".	O	gás	carbônico	é	o	principal	gás	estufa	de	origem	humana.	↑
a	b	c	d	FAO.	Correio	Brasiliense,	26/08/2013.	↑	Nicholls,	R.	Portal	Brasília	em	Pauta,	21/07/2013.	↑	"Pior	seca	dos	últimos	50	anos	no	nordeste	brasileiro	confirma	estatísticas	da	ONU	sobre	escassez".	In:	BioScience,	2011;	61(03):231–237.	Entrevista	especial	com	Viviane	Fonseca	Moreira.	São	Paulo,	20	de	maio	de	2009.	You're	Reading	a	Free
Preview	Pages	614	to	644	are	not	shown	in	this	preview.	Também	já	existe	um	Sistema	de	Monitoramento	e	Alerta	de	Desastres	Naturais,	criado	em	2011	e	mantido	pelo	Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação	Natural,	entre	muitos	outros	projetos.[72][135][136]	Até	2010	os	principais	objetivos	da	política	governamental	para	o	clima	incluíam	a
redução	de	emissão	de	gases	estufa,	desenvolvimento	de	planos	de	mitigação	específicos	para	cada	setor	da	economia	e	da	sociedade,	conservar	e	apoiar	a	recuperação	de	biomas	nacionais,	consolidar	e	expandir	as	áreas	de	proteção	(especialmente	na	Amazônia),	aumentar	a	eficiência	energética	e	continuar	expandindo	o	fornecimento	de	fontes	de
energia	renováveis.	168;	176–177	↑	a	b	c	Technical	Expert	Group	on	Biological	Diversity	and	Climate	Change.	↑	Brito,	Vanessa.	↑	a	b	Ministério	do	Meio	Ambiente.	O	aquecimento	global	provoca	uma	enorme	série	de	importantes	mudanças	nos	sistemas	físicos	e	biológicos	da	Terra,	que	produzem	impactos	negativos	em	larga	escala,	sendo
considerado	provavelmente	a	mais	importante	ameaça	ambiental	que	o	mundo	enfrenta	hoje.[20]	Como	os	ecossistemas	dependem	da	estabilidade	do	clima	para	prosperar,	mudanças	no	clima,	como	temperaturas	maiores,	alteração	no	regime	de	chuvas	e	ventos,	nas	propriedades	do	solo,	do	ar	e	das	águas,	provocam	desarranjos	generalizados	entre
os	seres	vivos,	quebrando	inúmeras	cadeias	alimentares,	perturbando	locais	de	abrigo	e	os	ciclos	de	crescimento	e	reprodução,	e	facilitando	a	proliferação	de	espécies	invasoras.	José	Feres,	do	Instituto	de	Pesquisas	Econômicas	Aplicadas,	disse	que	a	tendência	da	população	do	Brasil	é	envelhecer,	colocando	mais	pessoas	sob	risco.	↑	"Elevação	do
nível	do	mar	ameaça	praias	e	mangues	em	Santos".	In:	Anais	do	XVI	Congresso	Brasileiro	de	Meteorologia:	A	Amazônia	e	o	Clima	Global,	Belém,	13-17/09/2010.	H.	É	narrado	em	(em	inglês)mas	tem	legendas	em	português.		Skeptical	Science.	ABC	News,	03/01/2007	↑	Marcondes,	Dal.	Os	ventos	oceânicos	penetram	na	Amazônia,	são	impregnados	de
umidade	produzida	pela	floresta	através	da	evaporação,	e	essa	umidade	é	descarregada	como	chuva	em	várias	regiões	do	Brasil	e	outros	países	sul-americanos.	↑	a	b	c	d	e	Marcovitch,	Jacques	(coord.);	Margulis,	Sergio	&	Dubeux,	Carolina	Burle	Schmidt	(eds.)	Economia	da	Mudança	do	Clima	no	Brasil:	Custos	e	Oportunidades.	Ministério	de	Minas	e
Energia	/	Empresa	de	Pesquisa	Energética,	2013,	pp.	"Aplicação	da	Produção	mais	Limpa	na	Construção	Civil:	uma	proposta	de	minimização	de	resíduos	na	fonte".	Também	foi	prevista	uma	elevação	no	consumo	energético	nos	meses	de	verão,	especialmente	por	causa	do	aumento	previsto	no	uso	de	condicionadores	de	ar.	Rede	Clima.	"Mudança	do
clima	e	combate	ao	desmatamento	somem	no	Meio	Ambiente	de	Bolsonaro".	↑	Instituto	Socioambiental.	Observatório	do	Clima,	10/05/2013.	Rede	Brasil	Atual,	31/03/2010	↑	Doran,	Peter	T.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	1071	to	1211	are	not	shown	in	this	preview.	Em	2013	foi	publicada	a	primeira	grande	síntese	sobre	o	clima	e	seus	efeitos
produzida	a	partir	de	modelos	climáticos	criados	no	Brasil	e	a	ele	especificamente	voltados,	dando	novos	e	sólidos	subsídios	para	a	criação	e	implementação	das	necessárias	políticas	públicas	adaptadas	às	realidades	locais.	Além	disso,	o	lançamento	do	CO2	(gás	carbônico,	outro	gás	estufa)	para	atmosfera	está	relacionado	à	conversão	de	florestas
para	aqueles	fins.	"Energia,	meio	ambiente	e	economia:	o	Brasil	no	contexto	mundial".	–	O	Brasil	em	tempos	de	mudanças	climáticas.	↑	IPCC	(a),	pp.	Contribuição	do	Grupo	de	Trabalho	2	ao	Primeiro	Relatório	de	Avaliação	Nacional	do	Painel	Brasileiro	de	Mudanças	Climáticas,	2013.	In:	Galindo-Leal,	C.	Mas	também	ainda	não	foi	percebido
suficientemente	que,	se	é	um	fato	que	a	mudança	para	a	sustentabilidade	vai	gerar	problemas	de	adaptação	e	algumas	perdas	econômicas	em	alguns	setores,	existe	um	vasto	potencial	para	lucro	econômico	e	progresso	social	nessa	mudança,	através	do	redirecionamento	dos	investimentos	para	os	setores	emergentes,	um	mercado	novo	que	só	tende	a
crescer.[258][259][48]	Paulo	Nobre,	coordenador	da	Rede	CLIMA,	disse	que	"nós,	cientistas,	temos	o	desafio	de	conseguir	traduzir	a	seriedade	e	a	gravidade	do	momento	e	as	oportunidades	que	as	mudanças	climáticas	globais	encerram	para	a	sociedade.	"O	que	é",	25/11/2009.	A	adaptação	a	desafios	tornados	ainda	mais	imponentes	por	influência	do
aquecimento	vai	exigir	um	grande	esforço	da	nação,	para	o	qual	todos	devem	estar	preparados,	tanto	o	governo	como	a	sociedade	em	geral,	ainda	mais	porque	da	sociedade,	do	cidadão	individual,	depende	parte	decisiva	das	soluções	que	precisam	ser	encontradas.	"The	MAHB,	the	Culture	Gap,	and	Some	Really	Inconvenient	Truths".	Bremen,
Alemanha,	23-26/06/2005,	pp.	↑	Royce,	B.S.H.,	Lam,	S.	A	evolução	do	quadro	futuro	vai	depender	do	sucesso	do	país	em	administrar	as	graves	ameaças	que	pairam	sobre	o	bioma,	que	depois	de	uma	década	em	tendência	de	queda	nas	taxas	de	desmatamento,	nos	últimos	anos	experimentou	um	rápido	recrudescimento	no	abate.	Amazônia	Real,
21/11/2016	↑	Observatório	do	Clima.	O	recuo	generalizado	dos	glaciares	polares	e	montanhosos	é	uma	das	evidências	mais	óbvias	da	realidade	do	aquecimento	global.	↑	a	b	c	d	Lisboa,	Vinícius.	19.	Ocean	acidification	due	to	increasing	atmospheric	carbon	dioxide:	Summary.	Global	Environment	Outlook	4:	environment	for	development,	2007,	p.	A
vasta	floresta	tropical	da	região	tem	sofrido	intensa	depredação,	depois	de	ter	permanecido	até	a	década	de	1970	praticamente	intacta.	Há	pouco	tempo	o	Brasil	conseguiu	estabelecer	o	seu	próprio	programa	de	criação	e	operação	de	modelos	climáticos	especificamente	nacionais,	o	Modelo	Brasileiro	do	Sistema	Terrestre,	possibilitando	maior
independência	e	agilidade	na	elaboração	de	pesquisas	referentes	ao	país	sem	depender	tanto	de	centros	tecnológicos	estrangeiros	para	a	análise	computacional	dos	dados.[60][113]	Entre	os	estudos	importantes	realizados	no	país,	podem	ser	citados	o	Aquecimento	Global	e	a	Nova	Geografia	da	Produção	Agrícola	no	Brasil	(2008),	produzido	pela
Embrapa,[114]	e	a	primeira	grande	síntese	nacional	sobre	os	impactos	econômicos	do	aquecimento	no	Brasil,	Economia	da	Mudança	do	Clima	no	Brasil	(2010),	elaborado	por	uma	equipe	multidisciplinar	com	cientistas	de	várias	das	principais	universidades	e	instituições	de	pesquisa	nacionais,	enfocando	o	período	até	2050.[115]	Outro	resultado
notável	dos	esforços	nacionais	recentes	é	o	1º	Relatório	de	Avaliação	Nacional	sobre	Mudanças	Climáticas,	produzido	pelo	PBMC	e	inspirado	nos	relatórios	do	IPCC,	que	veio	a	público	em	setembro	de	2013,	contendo	a	primeira	síntese	abrangente	sobre	a	situação	nacional	e	os	possíveis	cenários	futuros,	dando	aconselhamento	para	a	criação	de
políticas	adequadas,	a	fim	de	que	sejam	cumpridos	os	objetivos	do	Plano	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima.	"Uma	inédita	frente	de	ex-ministros	do	Meio	Ambiente	contra	o	desmonte	de	Bolsonaro".	Se	isso	ocorrer,	os	impactos	do	aquecimento	se	somarão	em	cascata,	evoluindo	para	uma	dimensão	de	catástrofe	global,	com	efeitos	negativos	vastos	e
irreversíveis,	comprometendo	seriamente	a	sobrevivência	da	civilização	e	do	mundo	natural	como	os	conhecemos.	A	flexibilização	da	legislação,	com	a	negociação	para	aprovação	de	um	Código	Florestal	indigno	desse	nome	e	a	regulamentação	do	Artigo	23	da	Constituição	Federal,	através	da	Lei	Complementar	140,	recentemente	aprovada,	são	os
casos	mais	graves.	14th	Annual	Conference.	O	mapa	mostra	que	a	maior	parte	da	área	de	produção	agropecuária	do	Brasil,	e	grandes	regiões	de	biomas	úmidos	que	dependem	vitalmente	de	água	e	chuva	abundantes,	como	o	Pantanal,	a	Mata	Atlântica	e	a	Floresta	Amazônica,	estão	sob	ameaça	de	se	tornarem	bem	mais	secos	no	inverno.	↑	IPCC
[Solomon,	S.,	D.	Vários	estudos	apontam	que	a	informação	que	o	público	está	recebendo	muitas	vezes	não	tem	sido	boa,	causando	confusão	e	originando	um	estado	de	indiferença	e	desconfiança	na	população.	Cria-se	um	círculo	vicioso	em	que	se	o	desmatamento	ultrapassar	determinado	nível	crítico,	estimado	em	cerca	de	40%	de	perdas,	a	floresta
será	incapaz	de	gerar	chuvas	suficientes	para	se	manter:	quanto	menos	floresta,	menos	precipitações,	e	quanto	menos	precipitações,	menos	floresta.[89]	Cerca	de	19%	da	Floresta	Amazônica	já	foi	perdida,[90]	em	2006	47%	de	sua	área	estava	já	sob	algum	tipo	de	pressão	humana,[91]	e	estudos	recentes	indicam	que	ela	está	próxima	de	ultrapassar	o
ponto	crítico,	além	do	qual	sua	degradação	se	tornará	irreversível.[92][93][94]	Além	dos	problemas	na	Amazônia,	todos	os	outros	biomas	nacionais	—	o	Cerrado,	o	Semiárido,	o	Pantanal,	a	Mata	Atlântica	e	o	Pampa	—	também	sofrem	agressões	importantes,	em	sua	maioria	com	tendência	de	aumento,	concorrendo	para	ampliar	os	efeitos	em	cascata.
[72][79][80][95][96][97][98][99][100]	Esquema	da	circulação	de	ventos	e	produção	de	chuva	pela	floresta	amazônica.	"The	Influence	of	Lobby	Groups	on	Public	Opinion:	The	Case	of	Environmental	Policy"	Arquivado	em	27	de	janeiro	de	2014,	no	Wayback	Machine..	[...]	As	disponibilidades	hídricas	superficiais	para	quase	todas	as	regiões	no	Brasil
apresentam	uma	diminuição	de	acordo	com	os	dados	de	clima	fornecidos	pelo	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais,	especialmente	para	o	Nordeste,	com	grande	diminuição	do	excedente	hídrico.	Os	cientistas	têm	recomendado	enfaticamente	que	as	ações	de	adaptação	e	mitigação	envolvam	todos	os	segmentos	da	população,	pois	sabe-se	que	as
políticas	e	os	programas	governamentais	não	atingirão	os	resultados	desejados	sem	uma	resposta	maciça	e	continuada	da	sociedade	em	geral.	Imazon,	2012.	R.	Temos	que	olhar	além.	Instituto	de	Pesquisa	Econômica	Aplicada,	Ministério	do	Planejamento	e	Orçamento,	1996.	Entrevista	com	Flávia	Londres".	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	594
to	602	are	not	shown	in	this	preview.	Best	Practice	Approaches	for	Characterizing,	Communicating,	and	Incorporating	Scientific	Uncertainty	in	Decisionmaking.	↑	Guaracy,	Marcela	Jordão	T.	"IPCC	alerta	que	o	mundo	precisa	agir".	O	Futuro	que	Queremos:	Economia	verde,	desenvolvimento	sustentável	e	erradicação	da	pobreza.	Governo	acaba	com
secretaria	dedicada	a	mudanças	climáticas	e	gera	temor	entre	cientistas".	In:	Balanço	Mineral	Brasileiro	2001,	p.	"Desmatamento	e	código	florestal	fazem	Brasil	despencar	em	ranking	do	clima".	67–68.	Algum	agravamento	dos	impactos	já	observados	é	considerado	inevitável	devido	a	mecanismos	que	foram	desencadeados	e	que	não	podem	ser
impedidos,	mas	os	cientistas	acreditam	que	ainda	é	possível	evitar	a	situação	de	risco	maior,	desde	que	sejam	tomadas	medidas	amplas	e	rápidas	nesta	direção,	caso	contrário	a	oportunidade	pode	ser	perdida.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	207	to	256	are	not	shown	in	this	preview.	Para	o	Pampa,	são	previstos	até	3	°C	de	acréscimo	nas	médias
de	temperatura,	e	chuvas	até	40%	acima	do	normal.[88]	Não	apenas	a	precipitação	vai	se	modificar	quantitativamente,	ela	pode	passar	a	ocorrer	em	padrões	mais	erráticos	e	violentos,	com	secas	mais	intensas	e	prolongadas	e	episódios	de	inundação	mais	graves	e	frequentes,	variando	nas	diferentes	regiões.	↑	Lins,	Letícia.	6.	48,8%	tiveram	origem
no	setor	de	transportes,	20,9%	nas	indústrias,	4,1%	nas	residências,	e	os	restantes	26,2%	têm	múltiplas	origens	em	frações	diminutas.[186]	Vista	aérea	parcial	do	Parque	eólico	de	Osório.	Agência	Brasil,	14/08/2011.	PBMC,	2011.	Documentos	públicos,	2011.	Nas	bacias	do	Nordeste	oriental	e	Atlântico	leste	estima-se	uma	redução	brusca	das	vazões
até	2100	para	os	dois	cenários,	chegando	a	valores	quase	nulos.	"Summary	of	expected	key	future	impacts	and	vulnerabilities",	2007.	↑	a	b	Lopes,	Laura.	Contudo,	o	custo	da	coleta	seletiva	ainda	é	alto,	estimado	em	torno	de	151	dólares	por	tonelada,	cinco	vezes	mais	do	que	a	coleta	convencional,	sendo	necessários	mais	investimentos	neste	setor	a
fim	de	propiciar	o	melhor	serviço	e	barateá-lo	para	toda	a	população.[216]	Para	minimizar	o	processo	de	desmatamento,	do	qual	o	Brasil	é	campeão	mundial,	que	além	de	representar	grandes	perdas	de	capital	natural	e	biodiversidade,	tem	o	efeito	de	aumentar	as	emissões	de	gases	estufa	e	reduzir	as	taxas	de	sequestro	de	carbono	atmosférico,[82]
[154]	também	há	uma	grande	quantidade	de	ações	do	governo	em	progresso,	atendendo	carências	de	fiscalização	e	monitoramento,	regularização	fundiária	e	ordenamento	da	ocupação	territorial,	legislação,	infraestrutura,	tecnologia	e	recursos	humanos,	bem	como	combatendo	a	corrupção	e	o	crime	organizado,	e	fomentando	a	educação	ambiental,	a
exploração	madeireira	controlada	nas	Florestas	Nacionais,	e	iniciativas	de	exploração	integrada	agricultura-pecuária-silvicultura.[217]	Inúmeras	organizações	privadas	e	academias	também	participam	deste	trabalho,	independentemente	ou	em	parcerias	com	o	governo.	Com	o	declínio	biológico	e	a	destruição	ou	perturbação	de	ambientes,
necessariamente	a	humanidade	perde	também.	As	metas	setoriais	para	o	período	até	2020	são:[135]	Reduzir	em	80%	o	desmatamento	na	Amazônia	em	relação	aos	números	do	período	1996-2005;	Reduzir	em	40%	o	desmatamento	no	Cerrado	em	relação	à	média	de	1999-2008;	Expandir	o	setor	das	energias	alternativas	renováveis,	melhorar	a
eficiência	energética;	Expandir	em	3	milhões	de	hectares	o	reflorestamento;	Investir	no	gerenciamento	de	resíduos	de	origem	animal;	Recompor	15	milhões	de	hectares	de	pastagens	degradadas;	Expandir	para	mais	4	milhões	de	hectares	os	sistemas	de	produção	integrada	agricultura-pecuária-silvicultura;	Expandir	para	mais	8	milhões	de	hectares	a
prática	do	plantio	direto;	Expandir	para	mais	5,5	milhões	de	hectares	a	prática	do	uso	de	fixadores	biológicos	de	nitrogênio	em	vez	do	uso	de	fertilizantes	químicos;	Para	a	siderurgia,	incentivar	o	uso	do	carvão	de	madeira	renovável,	em	vez	do	carvão	mineral	fóssil,	e	melhorar	a	eficiência	do	processo	de	carbonização.	In:	Humanist,	jan-fev/2010.
Identificou-se	também	que	apesar	dos	numerosos	programas	de	mitigação	e	adaptação	já	aprovados	pela	União,	Estados	e	Municípios,	eles	tipicamente	não	saem	do	papel,	ou	produzem	resultados	tímidos	ou	marginais.[221]	Comprometimento	da	mobilidade	urbana	nas	chuvas	torrenciais	de	6	de	abril	de	2010	na	cidade	do	Rio.	11.	9-11.	De	qualquer
modo,	a	mudança	para	uma	matriz	energética	alternativa	é	inevitável,	uma	vez	que	todos	os	combustíveis	fósseis	são	recursos	finitos	e	cedo	ou	tarde	acabarão.	↑	"Presidente	do	Banco	Mundial	pede	prioridade	para	as	mudanças	climáticas".	&	Soares,	W.	Paulo,	11/04/2014	↑	a	b	c	Harvey,	Fiona.	Maurício	Tolmasquim,	presidente	da	Empresa	de
Pesquisa	Energética,	vinculada	ao	Ministério	de	Minas	e	Energia,	disse	que	"é	um	paradoxo	ambiental	mas,	no	fundo,	representa	a	escolha	que	se	faz	na	sociedade",[65]	e	o	Ministério	do	Meio	Ambiente	em	seu	site	oficial	declarou:	Plataforma	petrolífera	P-20,	da	Petrobras:	a	exploração	de	petróleo	em	águas	profundas	(offshore)	tornou	a	empresa
uma	referência	mundial.	Greenpeace,	09/09/2013.	↑	a	b	c	d	Bacha,	Carlos	José	Caetano.	"Report:	Big	Money	Confusing	Public	on	Global	Warming".	↑	a	b	Cook,	Brian;	Zeng,	Ning;	Yoon,	Jin-Ho.	"Will	Amazonia	Dry	Out?	Working	Group	I	Contribution	to	the	IPCC	Fifth	Assessment	Report	Climate	Change	2013:	The	Physical	Science	Basis.	45–46.	Jornal
Nacional,	19/03/2013.	Greenpeace	Brasil,	2017	↑	Centro	de	Ciência	do	Sistema	Terrestre	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Espaciais	/	Met	Office	Hadley	Centre,	p.	É	inevitável	porque	os	recursos	vão	acabar	um	dia".[164]	Uso	dos	recursos	Lixão	a	céu	aberto	em	Jardim	Gramacho.	Impactos,	Vulnerabilidades	e	Adaptação:	Sumário	Executivo.	60	↑	a
b	c	Agência	Brasil.	A	geração	de	energia	elétrica	seria	afetada,	forçando	o	governo	a	investir	nas	termelétricas	movidas	a	carvão,	muito	poluentes.[105]	Cerca	de	11	milhões	de	hectares	de	terras	agricultáveis	podem	ser	perdidos	até	2030	em	função	do	aquecimento.[128]	Como	o	aquecimento	global	também	produz	várias	mudanças	químicas	e	físicas
no	oceano,	interferindo	na	vida	aquática,	são	previstos	problemas	para	a	pesca	nacional,	tanto	por	redução	nos	estoques	como	por	redistribuição	geográfica	de	espécies	economicamente	valiosas.[128]	Para	o	pesquisador	Emilio	La	Rovere,	um	dos	coordenadores	do	relatório,	"se	nada	for	feito	para	restringir	as	emissões	pós-2020,	o	Brasil	pode	lançar
na	atmosfera	2,5	bilhões	de	toneladas	de	gás	carbônico	já	em	2030.	"Produção	de	metano	entérico	em	pastagens	tropicais".	↑	a	b	"Cientistas	denunciam	graves	retrocessos	no	Código	Florestal".	↑	Alcântara,	Diogo.	Jornal	do	Brasil,	23/04/2011.	A	região	mais	castigada	pela	seca	enfrentará	grande	redução	da	quantidade	de	chuvas,	e	as	secas,	que	já
são	comuns,	ficarão	mais	frequentes".[103]	Ainda	existe	considerável	grau	de	incerteza	sobre	a	maneira	precisa	como	vão	se	manifestar	localmente	as	mudanças	nas	chuvas;	os	modelos	teóricos	que	fazem	as	projeções	utilizam	diferentes	variáveis	em	seus	cálculos,	tentando	cobrir	uma	ampla	gama	de	tendências	plausíveis,	mas	há	um	consenso	de
que	devem	acontecer	mudanças	importantes	com	consequências	negativas	em	larga	escala	se	o	aquecimento	superar	os	2	°C.	&	New,	Mark.	Agência	Brasil,	04/07/13	↑	Instituto	Humanitas.	↑	The	Vital	Forest	Graphics.	Report	of	the	Ocean	Acidification	and	Oxygen	Working	Group.	BBC	News,	11/10/2010.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	50	to
114	are	not	shown	in	this	preview.	↑	"Região	Serrana:	Cem	dias	depois	da	tragédia,	770	encostas	ainda	precisam	de	obras".	Mas	aí	descansamos,	e	outros	países	foram	avançando,	e	já	estão	chegando	à	segunda	geração,	enquanto	ficamos	patinando.	↑	Levermann,	Anders	et	al.	"Mudanças	climáticas	sob	nosso	nariz".	"Brasil	ainda	despreza	potencial
de	energia	solar".	4	↑	"Banco	Mundial	restringe	financiamento	a	carvão	mineral".	2.	Grupo	de	Trabalho	3:	Mitigação	das	Mudanças	Climáticas.	↑	Eugênio,	João.	A	lista	de	retrocessos	inclui	ainda	a	interrupção	dos	processos	de	criação	de	unidades	de	conservação	desde	a	posse	da	atual	administração,	chegando	mesmo	à	inédita	redução	de	várias
dessas	áreas	de	preservação	na	Amazônia	através	de	Medida	Provisória,	contrariando	a	legislação	em	vigor	e	os	compromissos	internacionais	assumidos	pelo	país.	Haveria	ainda	importante	redução	da	cobertura	florestal	do	Brasil	em	decorrência	da	menor	quantidade	de	chuva	e	maior	temperatura,	afetando	o	suprimento	de	madeira	e	muitos	outros
produtos	essenciais	e	provocando	sensível	declínio	na	biodiversidade.	Os	eventos	extremos	estão	acontecendo	com	maior	frequência.	Vital	Forest	Full	Report.	"Mensagem	do	Diretor	Executivo	do	PNUMA".	"Media	literacy	as	a	key	strategy	toward	improving	public	acceptance	of	climate	change	science".	In:	Global	Environmental	Change,	2004;
14:125–136.	1;	12.	↑	Ramos,	Adriana	e	Lima,	André.	Portal	do	ambiente	Portal	da	ecologia	Obtida	de	"	"Arctic	Sea	Ice	Decline:	Faster	than	Forecast".	"Especial	Pré-Sal".	29-39	↑	a	b	c	d	e	PBMC.	"Scientists	Reach	100%	Consensus	on	Anthropogenic	Global	Warming".	"Capítulo	2:	Temas	Estruturantes".	"Nenhum	hectare	a	menos!"	In:	Rio	21,	2017;	27
(245):12-13	↑	"O	negacionismo	pueril	contra	as	evidências	científicas	é	a	nova	trincheira	da	guerra	cultural	no	Brasil".	"Demanda	por	alimentos	e	as	conseqüências	na	Amazônia	brasileira:	'sucesso'	do	agronegócio	e	tragédia	do	desmatamento".	Mas	mesmo	assim	o	quadro	nacional	apresenta	indicativos	de	piora	em	muitos	setores,[88][150]	e	o
governo	de	Dilma	Rousseff	foi	duramente	criticado	por	desenvolver	uma	política	socioambiental	ambígua,	criminosa	e	retrógrada	em	muitos	outros	aspectos,	com	perdas	não	compensadas	pelos	ganhos,	complicadas	pela	burocracia,	corrupção	e	incompetência	administrativa,	políticas	setoriais	conflitantes,	legislação	contraditória,	e	ênfase	em
megaprojetos	que	drenam	vastos	recursos	públicos	mas	que	têm	eficiência	duvidosa.[82][85][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160]	Para	um	grande	grupo	de	ambientalistas,	que	inclui	cientistas,	educadores,	filósofos,	religiosos	e	outras	figuras	destacadas	da	cultura	nacional,	o	governo	Dilma	foi	o	pior	desde	1988	no	que	tange	à
questão	ambiental.	Se	as	emissões,	por	outro	lado,	se	estabilizassem	nos	níveis	do	ano	2000,	a	temperatura	deveria	ter	um	acréscimo	adicional	de	0,5	°C.[55][56]	A	acidificação	do	oceano	exigirá	milênios	para	ser	revertida	pelos	processos	naturais,	o	que,	para	efeitos	práticos,	é	uma	mudança	irreversível.	Tendências	para	o	Brasil	Recorte	de	uma
projeção	das	precipitações	sazonais	para	o	período	2090-2099	em	relação	à	média	do	período	1980-1999.	Climate	Change	2007:	The	Physical	Science	Basis.	↑	Ferretti,	André.	↑	a	b	The	Royal	Society.	Edipucrs,	2009,	pp.	IPCC	/	MOU	/	UNEP,	2007.	Terra	Notícias,	05/06/2013.	Aquecimento	Global	e	a	Nova	Geografia	da	Produção	Agrícola	no	Brasil,
2008.	No	Hemisfério	Sul	as	mudanças	mais	importantes	são	limitadas	à	Península	Antártica.	Climate	Change	2007	-	The	Physical	Science	Basis.	Global	Environment	Outlook	4:	environmet	for	development,	2007.	"The	scientific	consensus	on	climate	change:	How	do	we	know	we’re	not	wrong?".	In:	Contexto	Internacional,	jan-abr/2008;	30	(1):9-47.
Será	aconselhável	rever	os	planos	de	desenvolvimento	em	todos	os	setores,	introduzindo	generalizadamente	a	diretriz	da	sustentabilidade.[106]	O	vice-diretor	da	escola	da	Advocacia-Geral	da	União,	Filipo	Amorim,	e	a	ministra	do	Desenvolvimento	Social	e	Combate	à	Fome,	Tereza	Campello,	participam	em	2013	do	seminário	O	Plano	Brasil	sem
Miséria.	Diário	do	Nordeste,	24/04/2013.	Os	capitães	do	setor	rural	formam	ampla	bancada	no	Congresso	Nacional	e	conquistaram	uma	série	de	posições	influentes	na	administração	pública,	incluindo	a	presidência,	ministérios,	governadorias	e	prefeituras.	Um	dos	cenários	previu	uma	redução	de	até	30%	na	disponibilidade	de	energia,	e	em	ambos	a
confiabilidade	do	sistema	foi	abalada.	↑	a	b	c	"País	poderá	viver	drama	climático	em	2040,	indicam	estudos	da	Presidência".	Neste	ano,	um	quinto	dos	municípios	do	país	entrou	em	situação	de	emergência	ou	de	calamidade	pública.	"E	o	verde,	como	fica?"	Revista	Ecológico,	03/02/2015	↑	"Discurso	de	'Trump'	brasileiro	causou	reação	de
ambientalistas	na	COP22".	Reuters,	11/09/2013.	"O	negacionismo	pueril	contra	as	evidências	científicas	é	a	nova	trincheira	da	guerra	cultural	no	Brasil".	↑	Vieira,	Isabela.	O	nível	do	mar	também	continuará	a	subir	significativamente	mesmo	após	cessadas	as	emissões.[30][57]	A	temperatura	do	oceano	pode	exigir	décadas	até	se	equilibrar	em	um
novo	patamar,	devido	à	grande	inércia	térmica	da	água,[58]	mas	a	temperatura	do	ar	continuará	elevada	por	pelo	menos	mil	anos	após	a	cessação	das	emissões,	uma	vez	que	alguns	gases	têm	um	longo	ciclo	de	vida,	permanecendo	ativos	por	muito	tempo.[56]	De	acordo	com	o	IPCC,	o	ciclo	de	vida	dos	hidrofluorocarbonetos	importantes
industrialmente	varia	de	1,4	a	270	anos.

2022-6-15 · El	mercurio	es	un	metal	blanco	plateado	y	pesado.	En	comparación	con	otros	metales,	es	un	mal	conductor	del	calor,	pero	un	buen	conductor	de	la	electricidad.	[5]	Presenta	un	punto	de	solidificación	de	-38,83	°C	y	un	punto	de	ebullición	de	356,73	°C,	[6]	[7]	[8]	ambos	excepcionalmente	bajos	para	un	metal.	Además,	el	punto	de	ebullición
del	mercurio	de	629,88	…	2022-6-20 · The	PI	uploads	the	requested	project	documents	and	captures	key	project	information	and	details	relating	to	resourcing,	ethics,	and	biosafety	online.	The	form	is	sent	online	to	Departmental	Research	Finance	Staff	(Budget	Reviewer)	to	complete	project-related	finance	information	that	was	discussed	with	the	PI
prior	to	submission	of	the	form.	2022-6-15 · Bullying	(),	também	chamado	de	intimidação	sistemática,	intimidação	vexatória,	violência	escolar	e	bulimento,	é	o	uso	de	força	física,	ameaça	ou	coerção	para	abusar,	intimidar	ou	dominar	agressivamente	outras	pessoas	de	forma	frequente	e	habitual.	Um	pré-requisito	é	a	percepção,	pelo	intimidador	ou
por	outros,	de	um	desequilíbrio	de	poder	social,	político	ou	…	2021-7-20 · PCBN	inserts	for	turning	cast	iron	and	hardened	steel:	pcbn	is	the	second	hardest	material	in	the	world,	and	cbn	related	high	precision	cutting	tools	are	introduced	to	industry,	achieved	high	productivity	and	cost	reductions.	pcbn	is	the	short	name	of	polycrystalline	cubic	boron
nitride,	and	pcbn	inserts	are	mainly	for	the	hard	metal	turning	to	replace	the	conventional	…	Subaru's	EE20	engine	was	a	2.0-litre	horizontally-opposed	(or	'boxer')	four-cylinder	turbo-diesel	engine.	For	Australia,	the	EE20	diesel	engine	was	first	offered	in	the	Subaru	BR	Outback	in	2009	and	subsequently	powered	the	Subaru	SH	Forester,	SJ	Forester
and	BS	Outback.The	EE20	diesel	engine	underwent	substantial	changes	in	2014	to	comply	with	Euro	6	emissions	…	2022-6-14 · El	mar	es	el	sistema	interconectado	de	todas	las	aguas	oceánicas	de	la	Tierra,	incluidos	los	océanos	Atlántico,	Pacífico,	Índico,	Meridional	y	Ártico.	[6]	Sin	embargo,	la	palabra	«mar»	también	puede	usarse	para	designar
ciertos	cuerpos	de	agua	específicos,	mucho	más	pequeños,	como	el	mar	del	Norte	o	el	mar	Rojo.Los	océanos	serían	las	mayores	extensiones	…	2020-3-23 · Lesser	Copyleft	derivative	works	must	be	licensed	under	specified	terms,	with	at	least	the	same	conditions	as	the	original	work;	combinations	with	the	work	may	be	…	2022-6-17 · Research	in	the
IDM	is	led	by	over	34	independent	principal	investigators	in	the	basic,	clinical	and	public	health	sciences,	and	has	a	strong	translational	focus.	Grant	and	contract	funding	is	sourced	from	the	US	National	Institutes	of	Health,	the	Bill	&	Melinda	Gates	Foundation,	The	Wellcome	Trust,	EDCTP,	the	South	African	Medical	Research	Council,	the	National	…
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