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O que é aquecimento global?  
O aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa (GEEs), sobretudo o 
dióxido de carbono (CO2), na atmosfera. Esses gases formam uma espécie de cobertor cada dia mais 
espesso que torna o planeta cada vez mais quente e não permite a saída de radiação solar.  
 
O que é efeito estufa?  
O efeito estufa é um fenômeno natural para manter o planeta aquecido. Desta forma é possível a vida na 
Terra. O problema é que, ao lançar muitos gases de efeito estufa (GEEs) na atmosfera, o planeta se torna 
quente cada vez mais, podendo levar à extinção da vida na Terra.  
 
Quais as causas das mudanças climáticas?  
As mudanças climáticas, outro nome para o aquecimento global, acontecem quando são lançados mais 
gases de efeito estufa (GEEs) do que as florestas e os oceanos são capazes de absorver.  
 
Como são lançados os gases de efeito estufa?  
Isso acontece de diversas maneiras. As principais são: a queima de combustíveis fósseis (como petróleo, 
carvão e gás natural) e o desmatamento (no Brasil, o desmatamento é o principal responsável por nossas 
emissões de GEEs).  
 
Quais os efeitos do aquecimento global?  
São várias as conseqüências das mudanças climáticas. Algumas delas já podem ser sentidas em diferentes 
partes do planeta como o aumento da intensidade de eventos de extremos climáticos (furacões, tempestades 
tropicais, inundações, ondas de calor, seca ou deslizamentos de terra). Além disso, os cientistas hoje já 
observam o aumento do nível do mar por causa do derretimento das calotas polares e o aumento da 
temperatura média do planeta em 0,8º C desde a Revolução Industrial. Acima de 2º C, efeitos 
potencialmente catastróficos poderiam acontecer, comprometendo seriamente os esforços de 
desenvolvimento dos países. Em alguns casos, países inteiros poderão ser engolidos pelo aumento do nível 
do mar e comunidades terão que migrar devido ao aumento das regiões áridas.  
 
Como o desmatamento influencia na mudança do clima?  
Ao desmatar, muitas pessoas queimam a madeira que não tem valor comercial. O gás carbônico (CO2) 
contido na fumaça oriunda desse incêndio sobe para a atmosfera e se acumula a outros gases aumentando o 
efeito estufa. No Brasil, 75% das emissões são provenientes do desmatamento.  
 
Quais as soluções para combater o aumento do efeito estufa?  
Existem várias maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Diminuir o desmatamento, 
incentivar o uso de energias renováveis não-convencionais, eficiência energética e a reciclagem de 
materiais, melhorar o transporte público são algumas das possibilidades.  
 
O que é Convenção do Clima?  
É uma reunião anual da Organização das Nações Unidas (ONU) onde os países membros discutem as 
questões mais importantes sobre mudanças climáticas. A primeira convenção mundial aconteceu em 1992. 
O nome oficial do evento é Convenção-Quadro da Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCC, 
sigla em inglês).  
 
O que é Protocolo de Quioto?  
É o único tratado internacional que estipula reduções obrigatórias de emissões causadoras do efeito estufa. 
O documento foi ratificado por 168 países. Os Estados Unidos, maiores emissores mundiais, e a Austrália 
não fazem parte do Protocolo de Quioto.  



 
O que é Fundo de Adaptação?  
Um mecanismo financiado pelos países desenvolvidos para que os países em desenvolvimento possam 
lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Hoje, cada projeto de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) paga 2% do seu valor para este Fundo, mas o dinheiro ainda não está sendo empregado.  
 
O que é MDL?  
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um instrumento criado para reduzir as emissões de gases 
causadores do efeito estufa. Mas, para compreender melhor o que isso significa é preciso voltar ao ano de 
1997, quando a comunidade internacional fechou um acordo para reduzir as emissões de gases causadores 
do efeito estufa, o Protocolo de Quioto. Neste mecanismo da Convenção do Clima, os países desenvolvidos 
têm até 2012 para reduzir suas emissões em 5,2% tomando como base o ano de 1990. Além de cortar 
localmente suas emissões, os países desenvolvidos podem também comprar uma parcela de suas metas em 
créditos de carbono gerados em projetos em outros países. A Implementação Conjunta garante créditos 
obtidos de países desenvolvidos e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) permite que estes 
créditos venham de países em desenvolvimento, como o Brasil.  
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