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Há três maneiras básicas de respostas às mudanças climáticas: Aprender com as mudanças
climáticas e prevenir-se; adaptar-se aos efeitos das mudanças; e mitigar as causas das
mudanças. É fato que os impactos das mudanças climáticas são diferentes em grau de
intensidade, e específicas para determinados locais, pessoas e atividades. Podem ser
positivas nas próximas décadas, com relação a pequenas mudanças nas médias e altas
latitudes, e negativas, especialmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil,
bem como apresentar efeitos mistos, podendo beneficiar certas atividades, pessoas e lugares,
e prejudicar outras simultaneamente.
Hoje, apesar da crise financeira mundial, os prejuízos projetados, pelo menos até a metade
desse século, para os países como os EUA e os europeus, devem criar uma situação
incômoda, porém ainda não totalmente catastrófica, afinal, esses países dispõem de grandes
reservas financeiras e são considerados de “economia estável”. Já no caso dos países mais
pobres, considerados em desenvolvimento, os danos causados, principalmente em função de
suas condições econômicas, devem ser bem maiores. Porém, em ambas situações, a menos
que ocorram mudanças profundas nas emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa,
não há previsão concreta de redução dos prejuízos ainda nesse século.
Em maior escala, as mudanças na freqüência e intensidade de certos fenômenos
meteorológicos, como as tempestades tropicais, ocorrerão com maior impacto para a
agricultura e na região costeira; haverá também, grandes perturbações nos ecossistemas
naturais. Em menor escala, a saúde humana é uma das mais afetadas devido aos impactos
ambientais.
As adaptações humanas deverão continuar por muito tempo, porém, como há um aumento na
capacidade de previsão das mudanças climáticas, poderá ser feito muito mais do que somente
adaptar-se a nova realidade, será possível integrar as decisões atuais de investimentos e
decisões políticas em todos os níveis, que tem conseqüências de longo prazo. Uma política
governamental pró-ativa pode contribuir diretamente para a redução de vários impactos.
Deve-se lembrar, entretanto, que as mudanças estão aceleradas, e muitos países,
principalmente os em desenvolvimento, não possuem condições financeiras, tecnológicas ou
metas políticas para lidar com a variabilidade climática atual, tornando-se assim mais
vulneráveis às alterações previstas no clima.
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Medidas que possam reduzir a pobreza e a dependência das comunidades pobres à agricultura
de subsistência, bem como promover o desenvolvimento econômico, principalmente nas regiões
climaticamente mais afetadas, podem reduzir a vulnerabilidade das pessoas ao impacto
causado pelas mudanças climáticas.
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De modo geral, qualquer ação voltada para as mudanças climáticas devem obrigatoriamente
implicar em grandes esforços direcionados para mitigar tanto os efeitos quanto as causas. O
maior desafio então é, de fato, gerenciar de forma eficiente esses esforços de modo a
maximizar a eficácia da cada um ao longo do tempo.
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Controle de Pragas em BH www.imunilar.com.br
Controle de Pragas Urbanas é com a Imunilar.
Tel: (31) 3330 - 1292
Pousada Hotel carro Natal www.orquideacondominium.com
Hospedagem com Carro Gratis 180,00 na Praia
de Ponta Negra Natal RN
Fim de Semana-Campinas www.hotelariabrasil.com.br
Sol Inn Barão Geraldo. Promoções a partir de
R$ 173.Reserve agora.
Imóveis Florianópolis www.unilimoveis.com.br
Invista em Florianópolis. (48) 3901 2000.
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