
 
 

Os impactos das mudanças climáticas, decorrentes do aumento da temperatura média do planeta, já são sentidos em muitas 
partes do mundo, principalmente por meio da alteração do regime de chuvas e do aumento na freqüência e intensidade de 
eventos climáticos extremos (secas, tempestades, furacões). Esse aumento de temperatura está diretamente relacionado às 
emissões de gases de efeito estufa das atividades antrópicas (humanas), que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial (segunda metade do século XVIII), a ponto de serem capazes de alterar o clima da Terra. 
 
As consequências destas mudanças são particularmente graves nos países em desenvolvimento, onde os meios de subsistência 
são mais frágeis e os ecossistemas mais sensíveis, visto que as populações vulneráveis dependem dos recursos naturais para 
sua subsistência e têm sua capacidade de adaptação limitada pela pobreza, má governança e distribuição desigual de 
recursos e de poder. 

Não há dúvidas de que a comunidade internacional deve agir rapidamente para reduzir as emissões de gases de efeito de 
estufa, de acordo com as evidências científicas. No entanto, também é crítico que os recursos e as ações sejam orientados 
para ajudar as pessoas e sistemas para se adaptar às mudanças que já estão ocorrendo e mitigar também as suas emissões. 

Em mudanças climáticas, as ações de “adaptação” têm foco nas consequências do processo e as ações de “mitigação” 
procuram minimizar as causas do processo. 

É cada vez mais claro que estas mudanças serão sentidas mais profundamente nas partes do mundo que menos contribuíram 
para causar o problema, e que as populações empobrecidas e marginalizadas vão sofrer mais. Além disso, os impactos das 
alterações climáticas representam uma grave ameaça para a realização da justiça social e ambiental e para o fim da 
pobreza. 

Adaptação  

• As alterações climáticas observadas e as previstas têm implicações significativas para a segurança alimentar e 
renda, saúde e acesso à água. Isto é particularmente verdade nas periferias das grandes cidades, para a população rural que 
depende da agricultura para sua subsistência e para as mulheres pobres e outros grupos marginalizados, que muitas vezes 
não têm acesso aos recursos e serviços que lhes permitam adaptar-se.  

A adaptação às alterações climáticas será fundamental para alcançar o desenvolvimento local e sustentável e isso irá exigir 
uma ação em todos os setores e em vários níveis. 

 

Mitigação 

• As principais fontes de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera decorrentes das ações humanas são a 
queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e gás natural) pelo setor de produção de energia, industrial e de 
transporte, que responde por cerca de 80% das emissões mundiais, e o desmatamento e queimadas das florestas tropicais.  

As ações de mitigação das mudanças climáticas devem reduzir as emissões e, consequentemente, o acúmulo de gases de 
efeito estufa na atmosfera terrestre – especialmente o dióxido de carbono, pois é o gás que representa a maior fatia das 
emissões.  

Duas abordagens de mitigação incluem: utilização de fontes de energia renováveis não-emissoras de carbono e a promoção 
da eficiência energética. 

Adaptação  

Mitigação 

Mercado de Carbono 

• Os grandes projetos de desenvolvimento econômico, sejam públicos ou privados, normalmente têm impactos 
ambientais negativos. No intuito de diminuí-los, existe uma legislação ambiental e um aparato institucional especializado 



para o seu controle. Através do licenciamento ambiental, o Estado busca minimizar as perdas ambientais e proteger os 
direitos difusos. 

A CARE Brasil acredita que, além do licenciamento ambiental, os novos empreendimentos, assim como os já existentes, 
devem ter uma licença social. A licença social existe quando a comunidade e os cidadãos locais atuantes identificam que a 
relação entre o custo e o benefício do empreendimento é positiva para eles; quando isso não acontece, iniciam-se protestos, 
reclamações, boicote. Para que projetos e empreendimentos tenham uma licença social, é necessário promover, desde o 
início, o diálogo, a transparência e a comunicação aberta entre todas as partes interessadas. 

De acordo com as pesquisas disponíveis sobre o novo mercado de projetos de carbono, eles ainda não possuem licença social. 
Os projetos de MDL* (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) que vêm sendo implantados em vários pontos do país desde 2004 
para geração de créditos de carbono e suavização das mudanças climáticas não têm participação cidadã, seja no 
planejamento, seja nos benefícios gerados.  

O principal desafio é como desenvolver programas sustentáveis e projetos de apoio para beneficiar a população mais 
vulnerável. Nesse sentido, a CARE Brasil vem promovendo o debate e a informação das lideranças comunitárias visando 
estimular uma maior participação no tema projetos de MDL. 

*No âmbito do Protocolo de Quioto, acordo internacional assinado em 1997 e em vigor desde 2005, que complementa a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), os países desenvolvidos, que são os que têm maior 
responsabilidade histórica sobre as mudanças climáticas, comprometem-se a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. 
Dessa forma, alguns mecanismos de flexibilização foram estabelecidos para que esses países conseguissem atingir suas metas, 
entre eles, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Os países desenvolvidos têm como opção comprar créditos de 
redução de emissões de projetos de MDL realizados em países em desenvolvimento, caso não consigam reduzir suas emissões 
internamente.  

Pagamento por serviços ambientais 

• Para assegurar os serviços ambientais prestados pela natureza – como a regulação de gases na atmosfera (produção 
de oxigênio e retenção ou captação de carbono), a conservação dos solos, da biodiversidade, dos serviços hídricos e da 
beleza cênica – e o equilíbrio dos ecossistemas, o homem pode promover uma intervenção positiva no meio ambiente, por 
meio da manutenção dos serviços ambientais. 

“Pagamento por serviços ambientais” (PSA) é o instrumento econômico que permite valorizar atividades humanas que 
minimizem impactos negativos nos ecossistemas, para que a população, principalmente aquela que vive e depende de um 
ecossistema, possa entender a importância, sentir-se valorizada e protagonizar ações de conservação e preservação do meio 
ambiente, com o uso racional dos recursos e a minimização dos impactos ambientais da civilização. 

 


