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O papel do consumidor frente às mudanças climáticas 

 Somos todos consumidores. Consumimos alimentos, energia, água e uma série de bens e serviços 
que exigem uma grande quantidade de recursos naturais para serem produzidos. Nas cadeias 
produtivas, o bem final que consumimos – uma roupa, um celular, um lenço de papel – não é o único 
produto gerado. Também são criados uma série de subprodutos que, se não aproveitados, tornam-se 
resíduos sólidos ou líquidos e emissões de gases, por exemplo.  

Dentre estes gases emitidos, estão os famosos gases de efeito estufa (GEE) – como o dióxido de 
carbono (CO₂) e o metano (CH₄). A concentração de alguns desses GEE na atmosfera aumentou 
significativamente nos últimos anos, o que potencializou o efeito estufa, aumentando a temperatura 
média da Terra e intensificando eventos climáticos. 

Frequentemente ouvimos os termos ‘efeito estufa’ e ‘aquecimento global’ no mesmo contexto. No 
entanto, é importante entender o seguinte: o efeito estufa1 é um fenômeno natural, essencial para a 
manutenção da vida na Terra, e os GEE fazem parte da composição natural da atmosfera, 
desempenhando um papel importante para que a temperatura média do planeta permaneça estável - 
quando comparada com outros planetas do sistema solar – ao absorver parte dos raios solares e 
impedir a dispersão da energia térmica, permitindo a nossa sobrevivência. 

 
Fonte: Ciência a mão – USP 

A questão é que a concentração destes gases aumentou muito, em especial a partir da década de 50. 
Nos primeiros anos do século XXI, a concentração de CO₂ atingiu o marco de 400 ppm, um aumento 
de aproximadamente 43% em relação ao nível pré-industrial, como demonstrado no gráfico a seguir, 
que ilustra as emissões mundiais de CO₂ desde 1850. 

                                                            
1 Para saber mais sobre a radiação solar e como ela influencia os aspectos meteorológicos e climáticos, essa é uma boa 
referência: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/ 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_recursosdemidiafilmesobr
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Fonte: IPCC Syntesis Report – Summary for policy makers p. 3 

Esse aumento na concentração de gases de efeito estufa vem sendo estudado pelo IPCC (Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), maior referência no tema, que concluiu que “A 
interferência humana no clima é clara, e as emissões recentes de GEE de origem antropogênica são 
as maiores da história (...) O aquecimento das superfícies é inegável e muitas das mudanças 
observadas desde 1950 não tiveram precedente nos últimos milhares de anos”. 

 
Fonte: IPCC Syntesis Report p. 3 

Esta variação de temperatura nos oceanos e solos dos últimos anos2 pode ser visualizada no gráfico 
acima, onde fica claro que, em relação ao período anterior à revolução industrial, houve um aumento 
médio de temperatura de cerca de 1°C. Este aumento muda significativamente entre regiões do 
planeta, podendo variar até 5°C em alguns lugares, como mostra a figura que está abaixo. Também é 
interessante observar o impacto que o aumento da temperatura terá em outros indicadores climáticos, 
como a precipitação, mostrada também na figura a seguir.  

O clima funciona de maneira dinâmica, dependendo da interação dos diversos fatores climáticos, 
como temperatura, pressão atmosférica, correntes marítimas, incidência solar, etc. Este tipo de 
constatação ilustra o risco que o aumento da temperatura representa para toda a vida no planeta. A 
figura a seguir demonstra um aumento intenso da precipitação nas regiões equatorial e polar, e prevê 
um ressecamento marcante nas regiões temperadas. Este tipo de dinâmica pode ameaçar os seres 
vivos diretamente, mas também indiretamente, dificultando o cultivo de alimentos, por exemplo.  

                                                            
2 “Os dados referentes ao aumento de temperatura da superfície do oceano e do solo (...) demonstraram aumento de 0,85 
[de 0,65 a 1,06]°C no período de 1880 a 2012.” IPCC Syntesis Report – Summary for policy makers p. 2 

 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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Fonte: IPCC Syntesis Report – Summary for policy makers p. 12 

 

Entre as principais atividades humanas que agravam o aquecimento global e, consequentemente, as 
mudanças climáticas, estão a queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão mineral 
e gás natural) para geração de energia, atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo 
(como o desmatamento); agropecuária (por meio das emissões de metano derivadas do processo 
digestivo do gado); e descarte de resíduos sólidos em aterros.. Todas estas atividades são grandes 
emissoras de gases intensificadores do efeito estufa.3 

E como pode o indivíduo contribuir para o combate às mudanças climáticas? Muitas das escolhas 
individuais rotineiras são importantes: por exemplo, reduzir o uso do automóvel e utilizar mais o 
transporte coletivo, a bicicleta ou, se possível, ir a pé, são maneiras concretas de combater as 
mudanças climáticas através da mobilidade. Como falamos, a queima de combustíveis fósseis é um 
dos principais agravantes do efeito estufa, causando o aquecimento global: um carro médio com 
motor a gasolina que roda 30 quilômetros por dia emite, em um ano, uma quantidade de GEE que, 
para ser absorvida, precisaria de 17 árvores crescendo durante 37 anos. 

Outro comportamento individual com grandes impactos é a maneira como consumimos os alimentos. 
O desperdício semanal de carne de uma família de quatro pessoas provoca a emissão de GEE, 
quando de sua decomposição, equivalente à emissão associada à geração de uma quantidade de 
energia elétrica suficiente para fazer funcionar, por um mês, uma televisão de 32”, uma geladeira de 
duas portas e um computador na residência dessa mesma família! 

 

Estratégias de mitigação 

                                                            
3 WWF, 2017 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/
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 Esta alteração na composição da atmosfera tem mudado significativamente as dinâmicas climáticas 
do planeta, e as consequências disso prejudicam a todos: secas, desertificação e eventos climáticos 
extremos, como tsunamis e furacões cada vez mais frequentes e intensos. 

Com o intuito de mitigar estes impactos negativos, a maioria das estratégias desenvolvidas se 
concentra na ação das empresas em suas cadeias produtivas de bens e serviços, considerando de 
forma limitada a possibilidade dos consumidores atuarem como agentes que poderiam colaborar na 
solução e enxergando-os, na maior parte das vezes, apenas como parte do problema.  

Em muitos destes casos, as soluções propostas preveem o desenvolvimento (pelas empresas) de 
inovações tecnológicas capazes de reduzir as emissões ou de estratégias impositivas (do estilo 
“top-down” ou “de cima para baixo”), como aumento dos impostos sobre produtos e serviços com 
maiores emissões de GEE nos seus processos produtivos. No entanto, se aplicadas isoladamente, 
estas estratégias terão resultados limitados em termos de redução de emissões, além de terem 
impactos até mesmo negativos sobre alguns segmentos da economia4, causando a redução da 
demanda por alguns itens. No entanto, deixam de usar o potencial dos consumidores, colaborando na 
solução e influenciando outros a fazerem o mesmo. 

Por outro lado, muitas expectativas de solução são depositadas nas negociações internacionais e/ou 
soluções de grande escala, que, embora importantes, certamente não devem ser as únicas formas de 
lidar com as mudanças climáticas5. Claro que estes movimentos são extremamente necessários - não 
há como mitigar um problema global sem que haja o envolvimento de governos e órgãos 
internacionais-,  mas, dada a urgência e a natureza dispersa do problema, que se espalha por todas 
as partes do planeta e envolve um grande número de atividades humanas, é preciso que todos os 
atores sociais trabalhem na solução, incluindo a participação direta das pessoas, em escala 
individual, e, a partir dela, a mobilização de grupos de indivíduos de tamanho crescente. 

Vale lembrar que aquilo que consumimos pode influenciar significativamente o volume de GEE  
emitidos na atmosfera. Segundo estimativas de um estudo britânico6, 75% das emissões do Reino 
Unido são influenciadas diretamente pelos consumidores. Não é difícil de compreender, já que as 
atividades industriais, agropecuárias e as estruturas de transporte, por exemplo, só existem porque 
os produtos gerados por elas são consumidos por alguém.  

Desse modo, os consumidores são “peças-chave” para o combate às mudanças climáticas, pois além 
de terem um enorme potencial para reduzir as suas próprias emissões por meio de mudanças em 
seus hábitos diários de consumo, também podem encorajar a inovação nos negócios, ao valorizar 
produtos que emitem menos GEE em seu processo produtivo.  

 

Considerando os indivíduos 

                                                            
4 Há uma série de estudos recentes (exemplo) que avaliam os impactos da adoção de medidas de precificação de carbono 
que constatam um impacto positivo dessas medidas caso alguns mecanismos de correção (fiscal, por exemplo) sejam 
adotados. No entanto, até o momento os pesquisadores afirmam que diferentes medidas devem ser aplicadas em conjunto 
para que se obtenha um impacto positivo, tanto em redução de emissões quanto economicamente, garantindo a 
competitividade dos produtos. Na lista de referências que fornecemos no site há alguns estudos, brasileiros e 
internacionais, que tratam desse tema.   
5 Como o Acordo de Paris, por exemplo. 
6 Munasinghe, M., Dasgupta, P., Southerton, D., Bows, A. & McMeekin, A. (2009) Consumers, Business and Climate Change 

http://escolhas.org/wp-content/uploads/2016/09/impactos-economicos-e-sociais-da-tributacao-de-carbono-no-brasil.pdf
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
http://www.sci.manchester.ac.uk/library/munasinghe-m-dasgupta-p-southerton-d-bows-mcmeekin-2009-consumers-business-and-climate


 
 

Página 5 de 10 
 

 

O papel do consumidor frente às mudanças climáticas 

 Pesquisas internacionais7 demonstram que os consumidores estão dispostos a agir frente às 
mudanças climáticas e ao aquecimento global, mas encontram barreiras. A primeira é a baixa 
disponibilidade e o preço alto de produtos de ‘cadeias de baixo carbono’8, isto é, produzidos com a 
preocupação de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em cada uma das atividades da sua 
cadeia produtiva. Além disso, a falta de informação concreta e acessível sobre o tema e um 
sentimento de impotência ao se tratar de um problema tão grande, e que muitas vezes parece 
intangível, diminuem o ânimo dos consumidores em buscar tais produtos. O desafio, portanto, é 
buscar soluções para ultrapassar estas barreiras e possibilitar que os consumidores atuem de forma 
positiva no combate às mudanças climáticas por meio das suas escolhas de consumo.   

As escolhas que fazemos como consumidores são influenciadas não somente pelos produtos que 
encontramos nas lojas, mas muito intensamente pelo contexto em que vivemos, como é o caso do 
enorme volume de informação a que as pessoas estão expostas atualmente, do fortalecimento das 
relações virtuais e da ‘globalização cultural’9.  

Ainda assim, este ambiente complexo cria muitas oportunidades em que o contexto social é mais um 
incentivador de práticas de baixo carbono do que uma barreira. Alguns exemplos de como isso pode 
ocorrer envolvem o estímulo nessa direção em ambientes comunitários, como no trabalho, em casa e 
nas escolas. Ao ser incentivada uma prática cotidiana mais consciente, outras mudanças ocorrem de 
maneira espontânea, já que as pessoas tendem a se mobilizar por meio de atividades sociais 
(buscam informações, sugerem novas iniciativas para realizar em conjunto, entre outros). 

Mas, e na prática? 

Vamos fazer um exercício bem simples para entender melhor como seria, no seu dia a dia, uma 
escolha com menor emissão de GEEs: 

Você está estudando, bate aquela fome, e então resolve sair para comprar alguma coisa para 
comer. No supermercado, você vê nectarinas bem bonitas na gôndola e decide comprar 
algumas. E se soubesse o caminho que essas nectarinas fizeram para chegar até ali, será 
que continuaria a comprá-las? 

A origem delas pode ser Don Benito, um município na província de Badajoz, na Espanha, que 
é grande produtor de frutas como ameixa, pêssego e nectarina.  Depois da colheita, que 
acontece no meio do ano, esse produto é embalado em caixas plásticas, com mais de uma 
camada de plástico para proteger da variação de temperatura, e unitizado em contêineres 
refrigerados. 

O contêiner com as nectarinas viaja de Dom Benito, na Espanha, até o Porto de Lisboa, em 
Portugal (cerca de 300 quilômetros de caminhão), e depois para o Brasil.  Nesse trajeto, a 
temperatura precisa ser mantida a 0ºC ininterruptamente ou então a qualidade das frutas vai 
ser comprometida10. 

Imagine o volume de emissões associadas somente à logística dessas frutas, que fazem um 
longo percurso de caminhão e atravessam um oceano de navio, todo o tempo sendo 

                                                            
7  Public perception of climate change voluntary mitigation and barriers to behavior change. ; Consumers, Brands and 
Climate Change; Willingness to Pay for Climate Change Mitigation : Evidence from China Water Quality and Climate Change: 
What Are Consumers Willing to Pay to Reduce Health Risks? ; Living on a Carbon Diet. 
8 Produtos de baixo carbono são aqueles produzidos por meio da aplicação de métodos e tecnologias que geram níveis 
reduzidos de gases causadores do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono. 
9 Notícia interessante da BBC sobre a ‘globalização cultural’ (em inglês) 
10 http://www.logisticadescomplicada.com/a-logistica-aduaneira-da-fruta-importada-no-brasil/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18929974
https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/archive/files/Consumers_Brands_and_Climate_Change_2008.pdf
https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/archive/files/Consumers_Brands_and_Climate_Change_2008.pdf
http://dev.iaee.org/ej/ejexec/ExecSum14-014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/255592804_Water_Quality_and_Climate_Change_What_Are_Consumers_Willing_to_Pay_to_Reduce_Health_Risks
https://www.researchgate.net/publication/255592804_Water_Quality_and_Climate_Change_What_Are_Consumers_Willing_to_Pay_to_Reduce_Health_Risks
http://file.scirp.org/pdf/LCE_2015022810483761.pdf
http://www.bbc.com/future/story/20120522-one-world-order
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 refrigeradas. O motor do caminhão, do navio e o gerador do refrigerador certamente 
queimaram muito combustível para se manter funcionando durante todo este percurso. 

Ao lado destas nectarinas há vários cachos de banana produzidos na Mata Atlântica, que 
percorrem um caminho bem mais curto para chegar ao consumidor e, por estarem em um 
ambiente e clima mais favoráveis,11 precisam de menos acondicionamento e refrigeração 
para se manterem frescos.  

Pensando em reduzir a pegada de carbono12 do seu lanchinho da tarde, que fruta você 
escolheria? 

A escolha é bastante fácil, não é? 

Outro exemplo:  

Queimou uma lâmpada em casa. Ao substitui-la, qual será a sua escolha? Uma lâmpada de 
LED ou uma fluorescente?Lâmpadas de LED podem durar, dependendo do modelo, quatro 
vezes mais do que as fluorescentes compactas, além de economizar até 80% da energia 
gasta pelas outras lâmpadas. Tudo isso significa uma redução do consumo e dos gastos com 
energia elétrica na residência e implica na produção de menos lâmpadas e, portanto, 
menores impactos associados. Parece simples, mas existe um fator comum nos dois casos 
acima que é fundamental... 

Informação é poder 

Para que os consumidores possam fazer escolhas mais conscientes e decidir sobre o custo-benefício 
de um produto (considerando também os custos socioambientais, por exemplo) é importante que as 
informações necessárias para tal estejam à sua disposição, em linguagem acessível. Uma pesquisa 
internacional13 da agência Cone Communications constatou o seguinte sobre o consumidor brasileiro:  

“Apesar de sua ‘boa vontade’, os brasileiros continuam confusos quanto ao significado de 
termos específicos presentes na comunicação para o tema (responsabilidade social 
corporativa e sustentabilidade)”.  

“Mesmo essa confusão tendo diminuído de 81% em 2011 para 77% em 2015, os 
consumidores brasileiros são os que apresentaram maiores índices de confusão em 
todos os países avaliados”.  

A pesquisa diz respeito à atuação de empresas no mercado brasileiro, mas a mensagem é clara: 
Precisamos democratizar a comunicação sobre os atributos de sustentabilidade dos produtos, 
inclusive os que indicam o combate às mudanças climáticas, para que os consumidores tenham 
ferramentas para agir.  

Ao final deste texto, há uma série de links com explicações sobre ferramentas e metodologias (como 
análise de ciclo de vida, pegada de carbono, “rótulos de carbono”, etc.) que são exemplos de 
informações sobre emissões de carbono disponíveis atualmente. 

Um por todos 
                                                            
11 http://www5.usp.br/94976/biodiversidade-beneficia-producao-de-banana-nanicao/ 
12 Na tentativa de quantificar nossos excessos, na década de 90 os pesquisadores William Rees, canadense, e Mathis 
Wackernagel, suíço, criaram o conceito de “pegada de carbono”, um índice para medir o impacto das atividades do homem 
sobre a natureza, a partir da quantidade de dióxido de carbono que elas emitem. Saiba mais. 
13 Global CSR Study. Cone Communications and Ebiquity, 2015. 

http://www.wri.org/blog/2017/02/broken-food-system-consumers-have-more-power-they-realize?utm_campaign=wridigest&utm_source=wridigest-2017-02-14&utm_medium=email&utm_content=learnmore
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 Um estudo14 publicado no PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America) traz dois outros pontos muito importantes a favor do engajamento do consumidor 
no combate as mudanças climáticas: tempo e escala. 

De acordo com o estudo, embora a necessidade de mudar urgentemente a trajetória climática do 
planeta já seja quase um consenso, a atenção de todos ainda está muito voltada para o 
desenvolvimento de opções de longo prazo. 

Uma alternativa possível é justamente dividir este foco, incluindo ações de curto prazo relacionadas 
ao consumo. Por exemplo, com as tecnologias menos carbono-intensivas já disponíveis para 
residências e para viagens não comerciais, aplicadas por meio de políticas e intervenções voltadas a 
modificar o comportamento das pessoas, individual e coletivamente. 

A emissão de GEE está muitas vezes relacionada ao uso dos produtos adquiridos, como o uso do 
chuveiro elétrico que exige a produção da energia elétrica que, por sua vez, causa a emissão de 
GEE. Portanto, minimizar o uso de determinados produtos (o automóvel é um bom exemplo também) 
pode ajudar a manter o nível de emissões dentro do acordado internacionalmente15, além de 
promover um “efeito demonstração” positivo que pode influenciar as ações e atitudes de outras 
pessoas. Um grupo de pessoas que compartilha um bem, como um carro, uma bicicleta ou uma 
furadeira, dilui dentro dele o impacto ambiental associado à produção daquele bem, além de 
fortalecer as relações interpessoais – o que leva a um maior sentimento de pertencimento ao grupo 
que adicionará aos seus atributos agir de maneira consciente perante seu consumo. 

A disseminação deste tipo de comportamento em escala tem um grande potencial de contribuir para a 
redução de emissões em um prazo mais curto, ganhando tempo para que sejam desenvolvidas novas 
políticas, tecnologias e instituições para, em conjunto, contribuírem para alcançar as metas de 
redução de gases de efeito estufa e para garantir um futuro melhor para todos. 

Mais exemplos do dia a dia 

• Pequenas reformas podem tornar sua casa mais agradável e ainda reduzir despesas. Prefira 
o uso de iluminação e ventilação naturais; instale um sistema de captação da água de chuva 
para usar na limpeza; instale painéis de energia solar para aquecer a água; coloque telhados 
verdes para ter uma temperatura mais agradável dentro dos ambientes; composte os 
resíduos orgânicos para produzir adubo e usar nas plantas e no jardim; e na hora de escolher 
produtos e serviços, prefira os que têm selo de certificação e que sejam menos prejudiciais 
ao meio ambiente. 

• Muitas pessoas acham que ligar e desligar o computador consome mais energia do que 
deixar o aparelho ligado. Não é verdade! Ao longo de um ano, se 1% dos brasileiros desligar 
o computador na hora do almoço todos os dias, a energia economizada evitará uma emissão 
de carbono equivalente ao absorvido por 30 mil árvores da Mata Atlântica em 37 anos, 
contribuindo, assim, para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. 

• Ao escolher o produto que deseja comprar, que tal considerar os concentrados, como sucos e 
produtos de limpeza, que usam menos embalagem e podem ser usados em menor 
quantidade que os diluídos? Menores e mais leves, estas embalagens ocupam menos 
espaço no armazenamento e no transporte, emitindo assim menos GEE associado ao seu 

                                                            
14 Household actions can provide a behavioral wedge to rapidly reduce US carbon emissions; Vanderbergh, et. al, 2009.  
15 Como é o caso do Brasil e de outros países signatários do Acordo de Paris, que para tal apresentaram documentos 
intitulados NDCs – Contribuições Nacionalmente Determinadas – que devem nortear as ações nacionais em direção à meta 
global de manter o aquecimento global em uma escala de aumento de até 2°C, comparado com a média dos índices pré-
industriais. 

http://www.pnas.org/content/106/44/18452.full.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf


 
 

Página 8 de 10 
 

 

O papel do consumidor frente às mudanças climáticas 

 deslocamento (mais produtos transportados por veículo), reduzindo seu potencial de 
contribuição ao aquecimento global. Além disso, vão ocupar menos espaço em sua casa e 
gerarão um menor volume de resíduos para envio para reciclagem ou aterros sanitários.   

• Se 700 mil pessoas deixarem os carros na garagem (cerca de 13% da frota da cidade de São 
Paulo) e trocarem pelo metrô para ir e voltar do trabalho, em um ano, deixaria de ser emitido 
uma quantidade de CO2 equivalente similar à emitida na geração de energia elétrica 
suficiente para abastecer todas as casas do Estado de São Paulo no mesmo período. 
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 Referências 

Abaixo, uma pequena lista de referências que podem ajudar a compreender as mudanças climáticas, 
sua origem, seus impactos e o que vem sendo feito para mitigá-las. Mas, lembre-se, existem muito 
mais informações interessantes sobre o assunto. Aprofunde sua pesquisa nos temas que mais lhe 
interessam, pois o ato de pesquisar é essencial para a assimilação do conhecimento! 

 

O que é aquecimento global? Ele é realmente influenciado pelas atividades humanas? 

• Fundamentos científicos das mudanças climáticas; Nobre, C. A.; Reid, J.; Soares Veiga, A. 
P.– São José dos Campos, SP: Rede Clima/INPE, 2012. 

• Caderno: Mudança Global do Clima – O que está acontecendo com o planeta Terra; São 
Paulo, SP: Iniciativa Verde, 2014.  

• Uma Síntese do Quarto Relatório do IPCC,; de Avila, A. M. H. - Campinas, SP: Universidade 
Estadual de Campinas ; 2007  

• Página do Ministério do Meio Ambiente sobre o tema. 
 
 
Estudos sobre impactos de mudanças climáticas / eventos climáticos no Brasil 

• Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas; Nobre, C. A; Young, 
A. F.; Marengo, J. A.; Saldiva, P. H. N.; Nobre, A. D.; Ogura, A. T.; Thomaz, O.; Valverde, 
M.; OBREGON, G.; Moreira da Silva, G. C.; Silveira, A. C.; Rodrigues, G. O.. -  Brasília: INPE, 
USP, UNICAMP, IPT, UNESP – Rio Claro, 2011 

• Mudança do clima no Brasil : aspectos econômicos, sociais e regulatórios / editores: Ronaldo 
Seroa da Motta ... [et al.]. Brasília: Ipea, 2011. 

• Avaliação de Perdas e Danos: Inundações e Deslizamentos na Região Serrana do Rio de 
Janeiro em 2011; Banco Mundial e Governo do Estado do Rio de Janeiro - Brasília, 2012 

 
 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) 
 

• Página do Ministério do Meio Ambiente; 
• Página do Ministério do Meio Ambiente sobre o Acordo de Paris e a NDC brasileira 
• Página das Nações Unidas sobre o Acordo de Paris 

 
 
Fontes de emissões brasileiras 

• Análise das Emissões Brasileiras (1990-2012) / Observatório do Clima (OC). – São Paulo: 
Observatório do Clima, 2014. 

• Documento de análise: evolução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil (1970-
2013): setor agropecuário / Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 
(IMAFLORA). – São Paulo : Observatório do Clima, 2015. 

• Site do SEEG - Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

 

http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/fundamentos_cientificos_mc_web.pdf
http://www.iniciativaverde.org.br/lib/php/download.php?cfg=1&arq=produtos/32_cartilha_final.pdf&mde=ProdItem&cod=32
http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente/item/8266
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/%7Ermclima/pdfs/publicacoes/2010/SumarioExecutivo_megacidades.pdf
http://lattes.cnpq.br/1608252203113404
http://lattes.cnpq.br/5719239270509869
http://lattes.cnpq.br/0766637582162698
http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_mudancadoclima_port.pdf
http://mi.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=74dde46c-544a-4bc4-a6e1-852d4c09be06&groupId=10157
http://mi.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=74dde46c-544a-4bc4-a6e1-852d4c09be06&groupId=10157
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris/item/10710
https://nacoesunidas.org/acordodeparis/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/analise-das-emissoes-brasileiras/
https://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/55ca3a26a856a_agropecuaria_2015.pdf
https://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/55ca3a26a856a_agropecuaria_2015.pdf
http://seeg.eco.br/
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O papel do consumidor frente às mudanças climáticas 

 Propostas de instrumentos e mecanismos de medição / mitigação / compensação de emissões 
de GEEs 

• Precificação de Carbono / São Paulo GVCes para revista Página22, 2015 
• Quanto o Brasil precisa investir para recuperar 12 milhões de hectares de floresta? – Instituto 

Escolhas, a pedido da Coalizão Brasil Clima Floresta e Agricultura, Maio de 2016 
• Navegando por cenários de precificação de carbono – CDP e CEBDS, 2015 
• Página e Nota Informativa do Ministério do Meio Ambiente sobre o REDD+ Brasil 
• Calculadora de pegada de carbono – Iniciativa Verde 
• Página do IPAM – Mercado de Carbono 
• Página 22 do GVCes – Gestão de Emissões / Análise de Ciclo de Vida 
• Caminhos para implementação da economia de baixo carbono – Coalizão Brasil, Clima 

Florestas e Agricultura, 2016. 
 
 
Documentos oficiais sobre mudanças climáticas 
 

• Política Nacional sobre Mudança do Clima / (Lei nº 12.187, 29 de dezembro de 2009) 
• Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) Brasileira – Compromisso brasileiro de 

redução de emissão de gases de efeito estufa entregue à ONU. / Entenda o que é a NCD 
brasileira / Página do CEBDS 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo48K1reLRAhVCl5AKHcWfBtsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.empresaspeloclima.com.br%2Fp22_on-precificacao-de-carbono%3Flocale%3Dpt-br&usg=AFQjCNHhkSTkSTGs1DSXITuaUuTmVg2DmA&sig2=nsi7xFFXGj3D6gg4QhuarA
http://escolhas.org/wp-content/uploads/2016/09/quantoe.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQt6HGsOLRAhWEhJAKHZPaCAUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdpla.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCDP_Cebds_Guia_precificacao_carbono.pdf&usg=AFQjCNFkYmg0hnbQGzxikiU3BEDlFUnWiQ&sig2=0ZAiSW7gf3M7zGkRXdmL9w
http://redd.mma.gov.br/pt/
http://redd.mma.gov.br/images/publicacoes/reddnotainformativa-01-florestasmitigacaoadaptacao.pdf
http://www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php
http://ipam.org.br/cartilhas-ipam/o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-carbono/
http://www.p22on.com.br/carbono/
http://cebds.org/wp-content/uploads/2016/09/Ps-Acordo-de-Paris-Caminhos-para-Implementao-da-Economia-de-Baixo-Carbono-1-1.pdf
http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf
http://cebds.org/blog/entenda-o-que-e-ndc-brasileira/#.WKtHy_LCcgk

	 Análise das Emissões Brasileiras (1990-2012) / Observatório do Clima (OC). – São Paulo: Observatório do Clima, 2014.

