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Cientistas afirmam que 
precisamos interromper 
o aquecimento global 
agora mesmo.

RESUMO EXECUTIVO 

Para alcançar essa meta, devemos 
começar pela paralisação do uso 
de combustíveis fósseis em todo o 
mundo.
POR PAYAL PAREKH, DIRETORA DE PROGRAMAS DA 350.ORG 
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O Dossiê das Pessoas pelo Clima reúne 
relatos de comunidades que lutam 
contra projetos relacionados aos 
combustíveis fósseis, visando promover 
uma transição justa e imediata para 
energia 100% limpa, livre e renovável. 
Esse compilado de histórias ressalta 
os impactos das mudanças climáticas 
na vida de milhares de pessoas, tendo 
como base os mais recentes estudos 
científicos sobre o tema.

Mas, primeiro, as más notícias. 

A elevação de 1 ºC em relação à temperatura da 
época pré-industrial já implica uma cadeia de efeitos 
extremos e catastróficos no clima de todo o planeta.
Se quisermos evitar impactos ainda mais graves, não 
podemos ultrapassar o limiar de 1,5 ºC de aumento da 
temperatura média global.  

Qual é a boa notícia? Isso é possível.
A transformação exige uma mudança sistêmica, em 
ritmo nunca antes visto, mas é tecnicamente viável, 
economicamente saudável e não somente “a coisa 
certa a ser feita”: estamos falando da única alternativa 
que temos.  
Para salvar o planeta precisamos parar imediatamente 
de usar combustíveis fósseis e começar a adotar o 
quanto antes sistemas que utilizem exclusivamente 
fontes renováveis. Uma verdadeira revolução 
energética, implicando uma transição que deve ser 
justa e equitativa.

O Acordo de Paris estabeleceu a meta de uma 
elevação “bem abaixo dos 2 ºC” até 2100, com 
a intenção de que o aumento da temperatura 
permaneça abaixo de 1,5 ºC. 
Assim ficou definido, três anos atrás. 

Nesse meio tempo, vivemos os três anos mais 
quentes já registrados – 2016, 2015 e 2017 –, e 2018 
vem se aproximando do Top 5. Eventos climáticos 
extremos afetaram praticamente todos os cantos do 
planeta. 

No verão de 2017, no hemisfério norte, enquanto o 
calor ameaçava o sul da Europa, com incêndios em 
diversas partes de Portugal e Itália – uma onda de 
calor que ficou conhecida como Lúcifer –, mais de 
1.200 pessoas morriam em enchentes no sul da Ásia, 
com 40 milhões sendo afetadas na Índia, no Nepal 
e em Bangladesh. Na China, 11 milhões de pessoas 
foram afetadas pela elevação do nível de 60 rios, 

RESUMO EXECUTIVO 

 PAYAL PAREKH 
 Diretora de Programas da 350.org 

Para salvar o planeta precisamos 
parar imediatamente de usar 
combustíveis fósseis e começar a 
adotar o quanto antes sistemas que 
utilizem exclusivamente fontes 
renováveis.

https://www.nytimes.com/2018/08/09/climate/summer-heat-global-warming.html
https://www.nytimes.com/2018/08/09/climate/summer-heat-global-warming.html
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/climate-change-made-lucifer-heatwave-far-more-likely-scientists-find
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/climate-change-made-lucifer-heatwave-far-more-likely-scientists-find
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/30/mumbai-paralysed-by-floods-as-india-and-region-hit-by-worst-monsoon-rains-in-years
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/china-floods-170704093817347.html
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que resultou em enchentes que mataram dezenas 
de chineses e destruíram aproximadamente 18 mil 
casas. Uma seca totalmente fora dos padrões causou 
enorme sofrimento na região da Cidade do Cabo, na 
África do Sul, forçando as autoridades a racionarem o 
abastecimento de água. 

O verão de 2018 no hemisfério norte provavelmente 
será lembrado como o verão dos incêndios e das 
ondas de calor. As florestas coníferas na região 
sueca do Círculo Polar Ártico incendiaram após uma 
incomum temporada de seca. Incêndios irromperam 
em todo o norte global, de Atenas à Califórnia, onde 
há relatos de que o calor teria sido intenso a ponto de 
criar seu próprio sistema climático. Enquanto isso, 
o Japão enfrentou chuvas e enchentes intensas que 
mataram mais de 220 pessoas, forçando dois milhões 
de pessoas a abandonarem suas casas. Na sequência, 
o país ainda teve 80 mortes decorrentes de uma 
onda de calor. O Japão considerou esses eventos um 
desastre natural. 

Na mesma época, 95% dos recifes de corais  
descoloriram em escala alarmante em diversas 
regiões subtropicais; as camadas de gelo do 
Ártico e da Antártida atingiram os menores 
níveis já registrados; e a quantidade de água 
que cai nos oceanos, em decorrência do degelo, 
está desequilibrando a salinidade do Atlântico, 
contribuindo para desacelerar a corrente do Golfo.

O fato de tudo isso – e muito mais – estar 
acontecendo com uma elevação de “apenas” 1 ºC em 
comparação aos níveis pré-industriais deveria servir 
de alerta para que não sigamos em frente como se 
nada estivesse acontecendo. Esses fatos também 
explicam por que a meta de 2 ºC não é ambiciosa o 
bastante. 

Essa temperatura foi definida,  de forma um tanto 
controversa, como um limite máximo: ou seja, se 
ultrapassado – e ainda que as emissões de gases de 
efeito estufa desaparecessem da noite para o dia –, 
seria impossível escapar das mudanças climáticas 
e de ciclos de retroalimentação que mais tarde 
acelerariam tendências de aquecimento. Entretanto, 

os cientistas reconhecem que, mesmo com uma 
elevação da temperatura média global em 2 ºC, 
grande parte dos ecossistemas que conhecemos 
desapareceriam ou mudariam dramaticamente.

O IPCC realizou um estudo para analisar se é possível 
limitar a elevação da temperatura média global em 
1,5ºC. 

Essa equipe de cientistas da comunidade 
internacional produziu um relatório, assinado por 
nossos governos, confirmando que o limite da 
elevação em 1,5 ºC se mostra significativamente 
melhor do que romper o limiar de 2 ºC. Mas para 
alcançar essa meta, serão necessários cortes 
profundos nas emissões e uma transição muito mais 
rápida rumo a sistemas que utilizem exclusivamente 
energia 100% limpa, livre e renovável. 
De acordo com o IPCC, para que o planeta se 
mantenha abaixo do limite de 1,5 ºC, é preciso cortar 

RESUMO EXECUTIVO 

https://edition.cnn.com/2018/07/30/us/carr-fire-california/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/10/asia/japan-floods-intl/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/great-barrier-reef-dying-coral-bleaching-global-warming-australia-climate-change-a7761351.html
https://www.independent.co.uk/environment/sea-ice-global-new-low-arctic-antarctic-melting-a8215706.html
https://www.independent.co.uk/environment/sea-ice-global-new-low-arctic-antarctic-melting-a8215706.html
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/11/critical-gulf-stream-current-weakest-for-1600-years-research-finds
http://theconversation.com/why-is-climate-changes-2-degrees-celsius-of-warming-limit-so-important-82058
http://theconversation.com/why-is-climate-changes-2-degrees-celsius-of-warming-limit-so-important-82058
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab827
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab827
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as emissões de gases de efeito estufa pela metade, 
até 2030, e aumentar em 60% a produção de energia 
solar, eólica e hídrica, até 2020 – de modo que, até 
2050, essas fontes representem entre 49% e 67% do 
total de energia produzido no planeta.

Em outras palavras, a meta de 1,5 ºC ainda pode 
ser alcançada, mas a janela de oportunidade 
está se tornando mais estreita do que nunca. A 
transformação necessária exigirá ações ousadas e 
imediatas em todo o planeta. 
Infelizmente não estamos nem perto de apresentar o 
tipo de resposta que essa situação requer. 

O Acordo de Paris depende da elaboração de 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, 
em inglês) pelos governos nacionais, ou seja, 
planos voluntários de como pretendem enfrentar as 
mudanças climáticas. No entanto, a combinação de 
todas as NDCs leva-nos a um mundo 3,5 ºC acima dos 
níveis pré-industriais – um aumento que nos coloca 
em um cenário de mudanças climáticas catastróficas.

Alguns dos países que mais emitem carbono já 
assumiram compromissos totalmente insuficientes 
– e como se não bastasse, sinalizaram, mais tarde, 
que esses planos seriam abandonados. O anúncio do 
presidente Donald Trump de que os Estados Unidos 
abandonariam o Acordo de Paris criou um precedente 
que seduz países retardatários como a Austrália, com 
o argumento de que ações em oposição às mudanças 
climáticas prejudicariam a economia – quando se 
trata exatamente do contrário.

Conforme um relatório da Casa Branca  elaborado 
durante a gestão do ex-presidente Barack Obama, um 
aumento de 4ºC geraria um custo anual equivalente a 
3,1% do PIB mundial. Estima-se que o limite de 1,5 ºC, 
comparado a uma meta de 2 ºC, poderia gerar uma 
economia de 30 trilhões de dólares em danos – um 
valor muito maior do que os eventuais custos do corte 
das emissões de carbono. Na prática, se alcançarmos 
a meta de 1,5 ºC até 2100, seremos 3% mais ricos. 

Temos apenas algumas décadas pela frente para 

garantir a meta de 2 ºC e um punhado de anos para 
uma mudança que nos deixe abaixo da elevação 
de 1,5ºC na temperatura média global. Em outras 
palavras, não temos tempo a perder. 

Permanecer abaixo de 1,5 ºC demanda esforços sem 
precedentes, em uma escala nunca antes vista pela 
humanidade. 

As transformações necessárias são tão profundas, 
amplas e urgentes que não podem ficar unicamente 
sob a responsabilidade das forças do mercado.  

Recentemente vimos uma clara tendência de 
queda nos investimentos em combustíveis fósseis, 
enquanto a produção de energia renovável e sua 
oferta de empregos aumentam de forma expressiva.  
Entretanto, a manutenção dessa tendência não 
garante a transição justa e imediata que necessitamos 
para ficarmos dentro do limite de 1,5 ºC. 

Leis e políticas precisam mudar em todos os níveis 
estatais; instituições financeiras precisam levar em 
consideração evidências científicas ao analisarem 
projetos de energia; a extração de combustíveis 
fósseis deve ser interrompida imediatamente, e novos 
projetos não podem ver a luz do dia; além de tudo isso, 

Permanecer 
abaixo de 1,5 ºC 

demanda esforços 
sem precedentes, 

em uma escala 
nunca antes vista 

pela humanidade.

RESUMO EXECUTIVO 

https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://scholar.harvard.edu/files/stock/files/cost_of_delaying_action.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9.epdf?referrer_access_token=b6jy0u7-E6b1YWk9cfrXa9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OskypFEzLGji1pAcPpJpRUDDQraVc1GUbSttWiyoT8BlH78tdCnVKcI89Z-bUCZ1n1okKpP-mV8e5cmXpmcDXIg3SqExQPxUr-ky3p3KFLusYUUPH-qTN_AQSuoWvdDwzyeoSaCChgdwuo56zqBL4DNMcSD5nBUKWhGIL6adT8OA7U4MrfxqlzW2OcOI1seKfJPn1S9BUDN-OnpFRniXaxZYrJtDAY82NJWe4x3Zne6L0pafP3x80rdSwjhd7ixQwg3WRmK0rPYQp4EqM69tdPWoGYiKPY-s90L1DCtKg8fg%3D%3D&tracking_referrer=www.theguardian.com
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nossos estilos de vida precisam mudar, desde a forma 
como trabalhamos até o modo como nos alimentamos 
e nos movimentamos. 

De acordo com o CarbonBrief, ara termos uma boa 
chance de não ultrapassar 1,5 ºC, precisaríamos 
limitar todas as nossas emissões futuras entre agora e 
2100 a aproximadamente 120 GtCO2e. Para se ter uma 
ideia mais clara do que isso significa, o mundo emite 
uma média de 40 GtCO2e (bilhões de toneladas de 
dióxido de carbono equivalente) por ano. As reservas 
conhecidas de combustíveis fósseis situam-se entre 
2.734 e 5.385 GtCO2. Ou seja, algo entre 23 e 45 vezes 
mais do que podemos suportar. 

Isso significa que temos menos de quatro anos 
de emissões nos níveis habituais antes de 
ultrapassarmos o limite de 1,5 ºC. Se começarmos 
a reduzir as emissões de forma drástica, podemos 
ganhar mais alguns anos de desligamento controlado. 
Mas isso significa dar fim, no mundo inteiro e 
para sempre, a todo e qualquer novo projeto de 
desenvolvimento de combustíveis fósseis. 

Dito dessa maneira, pode parecer que seria 
necessário operar uma transformação extremamente 
rápida, em grande escala. Mas, infelizmente, seremos 
obrigados a fazer essas mudanças de qualquer forma. 
Não temos a possibilidade de escolha entre agir ou 
não. A única decisão a ser tomada é nos mexermos 
enquanto ainda podemos fazer alguma diferença. 
Do contrário, seremos forçados, quando já for tarde 
demais, a preservar um planeta apenas parecido ao 
que conhecíamos. 

Por sorte, as soluções já estão disponíveis. 

No ano passado, uma equipe de cientistas 
desenvolveu planos para a adoção de energia 100% 
limpa, livre e renovável em 139 países, deixando 
claro que, com a tecnologia disponível hoje em dia, já 
poderíamos abastecer nossa economia com fontes 
exclusivamente renováveis. 

Uma conversão global para fontes renováveis pode 
proporcionar um aumento líquido de mais de 24 
milhões de postos de trabalho e prevenir 4,6 milhões 
de mortes prematuras por ano. Até 2050, essa 

RESUMO EXECUTIVO 

https://gofossilfree.org/keep-it-in-the-ground-just-how-much-exactly/
https://gofossilfree.org/keep-it-in-the-ground-just-how-much-exactly/
https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
http://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30012-0
http://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30012-0
http://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30012-0
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medida economizaria mais de 20 trilhões de dólares 
em gastos relacionados à poluição do ar e outros 30 
trilhões de dólares em despesas referentes ao clima. 
Uma transição justa estabilizaria os preços da energia, 

ampliaria o acesso e descentralizaria o poder.
Mas quando?

De acordo com o IPCC, dentro de quatro décadas a 
energia renovável poderia chegar a cerca de 80% do 
suprimento de toda a energia do planeta. Isso, claro, 
se os governos adotarem as políticas necessárias 
para promover a energia verde. 

Em curto prazo, até 2020, a energia renovável 
será consideravelmente mais barata do que os 
combustíveis fósseis – tanto para produtores quanto 
para fins de consumo. E não estamos falando apenas 
de imensos sistemas de geração de energia solar e 
eólica. Nos últimos anos, a indústria de energia solar 
autônoma (off-grid) tornou-se uma das que mais 
crescem.

Esse tipo de sistema “fora da rede” também contribui 
para combater a pobreza energética, promovendo 

acesso a um bilhão de pessoas que ainda não têm 
eletricidade, eliminando custos de infraestruturas e 
protegendo comunidades dos impactos imediatos da 
extração e do uso de combustíveis fósseis.

Em resumo: temos os meios para cortar nossas 
emissões de forma significativa e dentro do prazo 
necessário para termos boas chances de permanecer 
abaixo do limite de 1,5 ºC. A remoção de dióxido 
de carbono por processos naturais (por meio de 
florestamento e reflorestamento) pode nos dar o 
fôlego extra necessário para alcançarmos, de forma 
rápida, uma redução na concentração de CO2 na 
atmosfera, sem que seja necessária a implantação 
de tecnologias de captura de carbono e de 
geoengenharia – muitas das quais não têm resultados 
comprovados, nunca foram utilizadas em grande 
escala e oferecem um enorme risco de revezes, como 
é o caso da gestão de radiação solar, que pode tornar 
as coisas piores se implementada apenas em alguns 
lugares ou interrompida de forma repentina.
A verdade nua e crua é que não se trata de resolver 
a desordem das mudanças climáticas com soluções 
engenhosas. 
Em vez disso, precisamos começar a implementar 
mudanças reais. 

Ações climáticas reais significam:
• Construir infraestruturas descentralizadas de 

energia renovável, que atendam aos interesses 
de todos – não apenas substituindo uma 
grande usina por outra, com a exclusão de 
trabalhadores, cidadãos, agricultores e da vida 
natural.

• Enfrentar a pobreza energética, dando um salto 
em direção à energia limpa, livre e renovável 
acessível para a maioria das pessoas do 
hemisfério sul por meio de investimentos em 
sistemas autônomos de energia renovável, em 
pequena escala, capazes de iluminar os lares de 
milhões de pessoas em todo o hemisfério.

• Os trabalhadores da indústria dos combustíveis 
fósseis terão a oportunidade de participar 
da revolução energética. Projetos de energia 
renovável em pequena escala demandam mais 

Evidentemente, 
a indústria dos 
combustíveis 
fósseis tenta 
aproveitar seu 
modelo de negócio 
atual até a última 
gota, antes de ser 
forçada a buscar 
outros caminhos.

RESUMO EXECUTIVO 

http://www.ren21.net/gsr-2017/chapters/chapter_03/chapter_03/
http://www.ren21.net/gsr-2017/chapters/chapter_03/chapter_03/
https://www.carbontracker.org/reports/energyaccess/
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trabalhadores treinados para a construção, a 
instalação e a manutenção da infraestrutura 
do que a indústria dos combustíveis fósseis 
necessitaria.

• Não ficar pulando de um combustível 
fóssil para outro. Isso significa: basta de 
combustíveis fósseis, e ponto final.

• Empregos, inovação e oportunidades são 
possíveis com uma transição de baixo carbono. 
Não há empregos em um planeta morto, 
não há inovação em promover a ilusão dos 
combustíveis fósseis, não há oportunidades se 
as pessoas precisam abandonar suas casas e 
vidas quando são afetadas por mais uma seca 
ou um furacão.

Três pontos fundamentais precisam acontecer para 
que o mundo tenha uma chance de permanecer abaixo 
do aumento de 1,5 ºC: 

1 Precisamos interromper todo e qualquer novo 
projeto relacionado aos combustíveis fósseis. 
Evidentemente, a indústria dos combustíveis 
fósseis tenta aproveitar seu modelo de 
negócio atual até a última gota, antes de ser 
forçada a buscar outros caminhos. Da mina de 
carvão da Adani na Austrália aos gasodutos 
TransMountain (Canadá), Keystone XL (Estados 
Unidos) e TAP (sul da Europa); dos campos de 
pré-sal leiloados atualmente pelo governo 
brasileiro aos projetos de novas usinas de 
carvão no Quênia, na África do Sul e em todo 
o continente asiático: estamos falando de 
projetos que devem ser impedidos de ver a luz 
do dia. 

2 Nem mais um centavo pode ser destinado aos 
projetos e empresas ligados à energia suja. 
Aqueles que controlam o dinheiro – muitas 
vezes, o nosso dinheiro – precisam desinvestir 
em combustíveis fósseis de forma imediata e 
irrestrita, redirecionando seus investimentos 
para projetos relacionadas à energia renovável, 
ao armazenamento de energia e a iniciativas de 
baixo carbono nos setores do transporte, da 
construção civil e da agricultura.

3 Precisamos acelerar de forma definitiva a 
transição para sistemas de energia localmente 
distribuídos, utilizando energia 100% limpa, 
livre e renovável, sistemas autônomos (“off-
grid”) de energia solar e eólica e modos de 
produção liderados pelas comunidades. Essa 
postura enfraquecerá os gigantes da indústria, 
situando novamente a energia no lugar ao 
qual ela pertence – nas mãos das pessoas – e 
garantindo o fim da emissão de gases de efeito 
estufa na atmosfera. 

O peso da crise climática recai sobre aqueles que 
menos têm a ver com a criação e perpetuação desse 
modelo – incluindo comunidades indígenas, países 
climaticamente vulneráveis, comunidades negras de 
baixa renda e os grupos mais pobres que carregam 
o peso da extração dos combustíveis fósseis –, 
sobrecarregados com níveis injustos e inseguros de 
exposição à poluição. 

Enfrentar a crise climática exige a construção de uma 
nova economia que funcione para todos e não deixe 
ninguém para trás. Uma transição justa e imediata rumo 
a uma economia energética renovável deve proteger 
as comunidades mais vulneráveis. Os trabalhadores 
devem ser escutados por empresas e governos, 
que devem criar planos de empregabilidade que 
incluam programas de treinamento, apoio e, quando 
apropriado, requalificação profissional. 

Enfrentar a crise 
climática exige a 

construção de uma 
nova economia 

que funcione para 
todos e não deixe 

ninguém para trás. 

RESUMO EXECUTIVO 
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Se deixarmos que ajam como sempre, os políticos 
provarão mais uma vez – pela inação e dependência 
do dinheiro dos combustíveis fósseis para o 
financiamento de campanhas – o quão perversa e 
tóxica é essa hegemonia. 

Uma insurgência global por ações que combatam as 
mudanças climáticas está acontecendo, liderada por 
comunidades locais e construída desde as bases, 
com o objetivo de contribuir para a construção de 
um mundo livre de combustíveis fósseis. Milhares 
de pessoas em todo o planeta já estão espalhando 
essa mensagem, agindo para confrontar aqueles 
que lucram com as mudanças climáticas e tomando 
o poder para que as pessoas possam promover 
alternativas justas e desenvolvidas de forma 
comunitária. 

O Dossiê das Pessoas pelo Clima contém a história 
dessas comunidades. 

Com base no último relatório de análises do IPCC 
e na produção científica mais recente, a pesquisa 
aponta como as pessoas estão sendo afetadas 
pelas mudanças climáticas e como serão afetadas 

pela elevação da temperatura em 1,5 ºC, 2 ºC e 
3,5ºC. Mostra como e por que cidadãos, ativistas 
e comunidades em todo o mundo lutam contra os 
combustíveis fósseis, pressionando instituições 
a desinvestir nesses projetos e apoiar a transição 
rumo a 100% de energia limpa, livre e renovável. 

O dossiê dá voz e feições humanas aos fatos e 
dados fornecidos pelo relatório do IPCC. Mostra aos 
leitores por que devemos nos importar mais com 
essa luta tão fundamental para a nossa existência 
no planeta e como cada um de nós pode fazer a 
diferença – não apenas no que diz respeito a nossas 
escolhas individuais, mas de forma coletiva, visando 
à construção de movimentos de base.  

Acreditamos que essa é nossa melhor chance 
de promover uma mudança duradoura, criando a 
mobilização necessária para garantir, até 2020, uma 
transição justa e imediata rumo a um mundo mais 
equitativo e livre de combustíveis fósseis. 

Desejamos a você uma ótima leitura. 

RESUMO EXECUTIVO 



POR QUE PRECISAMOS PERMANECER 
ABAIXO DE 1,5°C 

Comparado à elevação de 
1,5 ºC, o aquecimento de 
2 ºC gera impactos muito 
piores.

Aqui vai um resumo do que isso 
significa.
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Firmado por 195 países, o Acordo de Paris 
estabelece um compromisso de manutenção do 
aquecimento global “bem abaixo de 2 ºC”. 

Graças ao empenho incansável de uma coalizão 
de ilhas e países mais vulneráveis, o documento 
faz constar também que os países estariam 
“realizando esforços para limitar o aumento da 
temperatura em 1,5 ºC acima dos níveis pré-
industriais, reconhecendo que isso reduziria 
consideravelmente os riscos e impactos das 
mudanças climáticas”.

Consideravelmente quanto? Muito. 

Nos últimos anos, a comunidade científica 
que se dedica a estudar o clima encontrou 
evidências que indicam sérios motivos para nos 
preocuparmos.

Em primeiro lugar, os planos já divulgados 
pelos governos nacionais, se forem de fato 
implementados, resultam em um planeta 3,5 ºC 
mais quente.  

Ainda que essas propostas tivessem 
como resultado 2 ºC de aquecimento (com 
tecnicamente 66% de chances de uma 
elevação abaixo dessa temperatura), teríamos 
perdas irreparáveis, especialmente entre 
as comunidades mais vulneráveis e aquelas 

que estão na linha de frente das mudanças 
climáticas. O impacto sobre os ecossistemas 
também é enorme, tornando vastas áreas do 
planeta mais perigosas, pobres e difíceis de 
habitar. 

Esse processo já começou. O aquecimento 
global provocado pela humanidade encontra-
se atualmente 1 ºC acima dos níveis pré-
industriais. Em julho de 2018, foram registradas 
temperaturas entre 2 ºC e 4 ºC mais elevadas 
em grande parte da Europa, do norte da África 
e da Ásia Central, em comparação com a média 
alcançada entre 1951 e 1980. Em algumas 
regiões da Antártida, a temperatura aumentou 
6 ºC.

Mesmo com o aquecimento atual – menos 
de 1 ºC em relação à média do período pré-
industrial –, já estamos vivendo um clima com 
mais extremos e outros efeitos das mudanças 
climáticas do que se previa alguns anos atrás. 
Segundo um artigo recente do periódico 
científico Nature Climate Change, “devido a 
efeitos atrasados em muitos sistemas, ainda 
não sentimos o impacto total do aquecimento já 
produzido”. Isso talvez não seja uma surpresa, 
dado que os cientistas tendem a errar para o 
lado da precaução. Além disso, os modelos 
utilizados para essas previsões se tornam 

POR QUE PRECISAMOS PERMANECER ABAIXO DE 1,5°C 

Temperatura anômala em 
julho de 2018, comparada à 
média registrada entre 1951 e 
1980.

Fonte: NASA Goddard Institute 
for Space Studies (GISS), 
setembro de 2016

https://www.nature.com/articles/nclimate3320
https://www.nature.com/articles/nclimate3320
https://www.nature.com/articles/nclimate3320
https://www.nature.com/articles/nclimate3320
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Calor
Quando cientistas e jornalistas falam a respeito de 
mudanças na temperatura, geralmente se referem às 
mudanças da média de temperatura em terra. 
Isso significa que um aumento de 0,5 ºC na 
temperatura média global – de 1,5 ºC para 2 ºC, por 
exemplo – não é distribuído de maneira uniforme 
em todo o planeta. O aquecimento em terra é mais 
proeminente do que nos oceanos. Ainda mais 
assustador é o fato de que uma elevação de 0,5 ºC 
pode provocar temperaturas extremas quatro ou 
cinco vezes mais altas do que a média global. Ou seja, 
se cruzarmos o limiar de 1,5 ºC e nos encaminharmos 
para 2 ºC, muitos lugares terão um aumento maior do 
que meio grau, atingindo um aquecimento entre 2 ºC 
e 2,5 ºC em algumas regiões. 
 
Na prática, isso significa o seguinte:

• Estudos comprovam que, com uma elevação 
de 1,5 ºC, a cidade de Calcutá, na Índia, sofreria 
com ondas de calor tão letais quanto a de 2015 
uma vez ao ano. O mesmo aconteceria em 
Carachi, no Paquistão, com um aquecimento de 
2 ºC.

• A mesma pesquisa indica que, em um cenário 
de 1,5 ºC, o dobro de megacidades sofreria 
efeitos similares. O resultado seria algo em 
torno de mais 350 milhões de pessoas afetadas 
por ondas de calor desse tipo até 2050. 

• Outro estudo aponta que  um aquecimento de 
até 1,5 ºC – em comparação com o cenário de 2 
ºC – significaria uma redução de 15% a 22% na 
quantidade de mortes anuais relacionadas ao 
calor na Europa. 

• Regiões  afetadas por secas no Mediterrâneo, 
incluindo o norte da África e o Oriente 
Médio; sul da África; A região Nordeste do 
Brasil sofreria graves impactos em termos 
de disponibilidade de água. Estima-se, por 
exemplo, que com um aquecimento de 2 ºC, o 
Mediterrâneo tenha uma perda de água doce de 
17%; se a elevação for de 1,5 ºC, a redução fica 
em 9%.

 

Uma elevação de 
0,5ºC pode provocar 

temperaturas 
extremas quatro ou 

cinco vezes mais 
altas do que a média 

global.

POR QUE PRECISAMOS PERMANECER ABAIXO DE 1,5°C 

mais complexos com o passar do tempo. Isso é 
importante pois os estudos científicos atuais 
afirmam que estamos aquecendo o planeta 
cerca de 0,2 ºC por década – e a caminho de 
atingir 1,5 ºC até 2040, ou mesmo antes. 

Portanto, por que deveríamos nos esforçar 
para manter o aquecimento próximo de 1,5 ºC? 
Compilamos uma lista de impactos climáticos

projetados para os cenários de aquecimento  
em 1,5 ºC e 2 ºC nos principais sistemas do 
planeta. As evidências científicas aqui reunidas 
são apenas uma fração de toda a produção 
científica publicada e detalhadamente revisada 
já existente. Basta uma parcela dessas provas 
para nos depararmos com um quadro bastante 
preocupante.

http://www.pnas.org/content/pnas/early/2017/03/21/1617526114.full.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0210-1/
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0210-1/
https://www.nature.com/articles/nclimate3416?WT.feed_name=subjects_climate-sciences&foxtrotcallback=true
https://www.nature.com/articles/nclimate3416?WT.feed_name=subjects_climate-sciences&foxtrotcallback=true
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
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Fogo
O aumento da frequência e da intensidade dos 
incêndios é  público e notório. O que não é novidade:   
um estudo publicado em 2012 previa que, sem a 
adoção de medidas drásticas e imediatas para reduzir 
a concentração de CO2 na atmosfera, a probabilidade 
de incêndios no mundo aumentaria 37,8% entre 2010 
e 2039 (com aquecimento de até 1,5 ºC), e 61,9% entre 
2070 e 2099 (com elevação acima de 3,5 ºC).
 

Tempestades
O aumento da intensidade dos ciclones tropicais em 
decorrência das mudanças climáticas é conhecido 
há anos. Recentemente, uma série de estudos sobre 
os efeitos do aquecimento na precipitação associada 
ao furacão Harvey previu o movimento lento da onda 
de tempestade do furacão Florence. A elevação 
da temperatura média global em 1,5 ºC ou 2 ºC 
aumentará ainda mais a umidade – cerca de 7% para 
cada 1 ºC acima da média. Isso significa um aumento 
exponencial de enchentes em áreas costeiras, dado 

“Projeções de elevação 
regional do nível do mar de (A 
e B) 2 ºC (abaixo de RCP8,5), (C 
e D) 4 ºC (abaixo de RCP8,5) e 
(E e F) 5 ºC (abaixo de RCP8,5) 
relativas ao período de 1986 
a 2005. A, C e E informam 
projeções médias; B, D e F 
mostram os limites mais altos 
(95%). Contornos em preto 
indicam o nível do mar global; 
em branco, o correspondente 
à elevação zero.” 

Fonte: Elevação do nível do 
mar com aquecimento acima 
de 2 ºC, Svetlana Jevrejeva, 
Luke P. Jackson, Riccardo E. 
M. Riva, Aslak Grinsted, John 
C. Moore, Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
Nov 2016, 113 (47) 13342-13347; 
DOI: 10.1073/pnas.1605312113

POR QUE PRECISAMOS PERMANECER ABAIXO DE 1,5°C 

https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/impacts/infographic-wildfires-climate-change.html#.V6xYPOuLS71
https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/impacts/infographic-wildfires-climate-change.html#.V6xYPOuLS71
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/ES11-00345.1
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/ES11-00345.1
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/ES11-00345.1
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2017GL075888
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2017GL075888
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa9ef2/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa9ef2/pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/you.stonybrook.edu/dist/4/945/files/2018/09/climate_change_Florence_0911201800Z_final-262u19i.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/14/florence-climate-change-triple-threat
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/14/florence-climate-change-triple-threat
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que o aquecimento local, por vezes, excede a média 
global. Especialistas já cogitam a necessidade de 
um sexto grau na escala de cinco intensidades dos 
furacões.
 

Gelo marinho e elevação 
do nível do mar
As regiões costeiras também estão em risco com a 
elevação do nível do mar. O gelo marinho do verão 
do Ártico está em processo acelerado de redução. 
Ainda não é certo quando exatamente o Ártico ficará 

sem gelo durante os meses de verão, mas a maioria 
das previsões aponta que isso acontecerá com uma 
elevação entre 1,5 ºC e 2 ºC – algumas pesquisas 
sugerem que poderemos observar esse cenário 
inclusive com um aquecimento de 1,5 ºC. Um estudo 
recente prevê que “as elevações médias do nível 
do mar para os cenários de estabilização em 1,5 ºC 
e 2 ºC até 2300 são de cerca de 0,9 e 1,2 metros, 
respectivamente”. 

Boa notícia: a ocorrência anual de gelo marinho 
poderá retornar, se o aquecimento for estabilizado 
em até 1,5 ºC.

Resumo comparativo das principais 
diferenças nos impactos climáticos 
com aquecimento de 1,5°C e 2°C acima 
da média pré-industrial e cenários de 
1,5°C e 2°C no século 21 em destaque. 
Colchetes [ ] informam a margem 
provável (66%).

Errata da publicação Earth Syst. 
Dynam., 7, 327–351, 2016  www.earth-
syst-dynam.net/7/327/2016/

POR QUE PRECISAMOS PERMANECER ABAIXO DE 1,5°C 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5897821/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5897821/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5897821/
http://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/
http://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/
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Má notícia: o gelo marinho não é o único elemento 
afetado pelo aquecimento. De acordo com cientistas, 
entre 28% e 44% do volume de geleiras dos dias 
de hoje é insustentável e poderia derreter com o 
clima atual (1 ºC acima da era pré-industrial). Um 
aquecimento de 1,5 ºC ou 2 ºC “levaria a 159 (115-179) e 
191 (139-205) milímetros” de elevação do nível do mar 
devido ao derretimento das geleiras.
 
Como resultado, centenas de milhões de pessoas, 
principalmente aquelas que vivem nas áreas 
costeiras, correm perigo devido a essa elevação. 
Estima-se que, em 2030, 400 milhões de pessoas 
estejam vivendo em 23 megacidades litorâneas, 
incluindo 370 milhões vivendo nas costas da Ásia, da 
África e da América do Sul.

 “Projeções de elevação regional do nível do mar de 
(A e B) 2 ºC (abaixo de RCP8,5), (C e D) 4 ºC (abaixo de 
RCP8,5) e (E e F) 5 ºC (abaixo de RCP8,5) relativas ao 
período de 1986 a 2005. A, C e E informam projeções 
médias; B, D e F mostram os limites mais altos (95%). 
Contornos em preto indicam o nível do mar global; em 
branco, o correspondente à elevação zero.” Fonte: 
Elevação do nível do mar com aquecimento acima de 
2 ºC, Svetlana Jevrejeva, Luke P. Jackson, Riccardo E. 
M. Riva, Aslak Grinsted, John C. Moore, Proceedings of 
the National Academy of Sciences Nov 2016, 113 (47) 
13342-13347; DOI: 10.1073/pnas.1605312113
 
Mesmo com um aquecimento de 2 ºC, mais de 70% 
das áreas costeiras mundiais experimentarão uma 
elevação do nível do mar acima de 0,2 metros. 
Com um aquecimento de 4 ºC, 80% dessas 
regiões enfrentariam 0,6 metros de elevação. A 
vulnerabilidade das áreas costeiras diante do nível 
do mar será maior devido a erosões, enchentes e 
outros fatores associados. A propósito, o  custo de 
adaptar áreas costeiras à elevação do nível do mar é 
um dos argumentos mais fortes para medidas apenas 
atenuantes.
 
As áreas costeiras também correm outros riscos 
devido ao colapso da vida marinha, que inclui o 
desaparecimento dos recifes de corais. Infelizmente,  

mais de 70% dos recifes de corais podem morrer 
por conta do processo de branqueamento, mesmo 
que o aquecimento não ultrapasse 1,5 ºC. Com 2 ºC, a 
previsão de recifes em risco sobe para 99%. A perda 
dessas espécies e de outras da vida marinha seria 
ainda mais dura para as comunidades que retiram seu 
sustento desses recursos.
 

Alimentação e saúde
A disponibilidade  e a  qualidade da comida são 
afetadas por diferenças marcantes por conta da 
concentração de carbono na atmosfera.  Um mundo 
1,5 ºC mais quente proporciona uma quantidade maior 
de cultivos e uma comida mais nutritiva. 

POR QUE PRECISAMOS PERMANECER ABAIXO DE 1,5°C 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0093-1?imageIndex=61&i=159096&date=2016-12-21&addUrlParams=true&view=zertifikate&sortierung=description&ascdesc=ASC&facelift=true
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0093-1?imageIndex=61&i=159096&date=2016-12-21&addUrlParams=true&view=zertifikate&sortierung=description&ascdesc=ASC&facelift=true
http://www.pnas.org/content/113/47/13342
http://www.pnas.org/content/113/47/13342
https://www.researchgate.net/publication/278646574_Costs_of_Adapting_Coastal_Defences_to_Sea-Level_Rise-_New_Estimates_and_Their_Implications
https://www.researchgate.net/publication/278646574_Costs_of_Adapting_Coastal_Defences_to_Sea-Level_Rise-_New_Estimates_and_Their_Implications
https://www.researchgate.net/publication/278646574_Costs_of_Adapting_Coastal_Defences_to_Sea-Level_Rise-_New_Estimates_and_Their_Implications
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth-031816-044356
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth-031816-044356
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Efeito semelhante acontece  na pesca. Com uma 
elevação de 1,5 ºC, há um “impacto considerável” na 
disponibilidade de captura e no tamanho dos peixes; 
se o aquecimento for maior, nos deparamos com um 
“grande impacto”. 
 
um mundo com aquecimento de 2,5 ºC a 3 ºC – e a 
produção econômica global poderia ser 30% menor 
em um cenário de temperatura 4 ºC mais alta. 

Economia
De acordo com um  estudo de 2016 da revista Nature, 
como efeito das mudanças do clima, o atual custo 
social do carbono aumentaria oito vezes: de 15 para 
116 dólares por tCO2. 
Os autores argumentam que a política ambiental 
mais adequada seria caracterizada por um 
“esforço imenso e imediato para controlar as 
emissões de CO2, que seriam interrompidas na 
metade do século, levando a uma estabilização do 
clima em, no máximo, 1,5 ºC acima dos níveis pré-
industriais”.  Outro estudo recente informa que um 
aquecimento de 2 ºC implicaria um “crescimento 
econômico significativamente menor para uma 

grande quantidade de países” – a média do PIB per 
capita mundial seria 13% menor até 2100.  Como 
comparativo, a elevação em 1,5 ºC geraria impactos 
econômicos praticamente imperceptíveis em relação 
ao aquecimento atual (1 ºC). 
Segundo um estudo recente da Universidade de 
Stanford, há 75% de chances de redução das perdas 
econômicas com um aquecimento abaixo de 1,5 
ºC, em comparação com um cenário de 2 ºC acima 
dos níveis pré-industriais. Estima-se, com 60% 
de chances de acerto, que o benefício acumulado 
poderia atingir 20 trilhões de dólares até o final 
do século. As perdas em termos de produção 
econômica global seriam consideravelmente 
maiores com um aquecimento a partir de 2 ºC. O PIB 
per capita encolheria de 15% a 25% em um mundo 
com aquecimento de 2,5 ºC a 3 ºC – e a produção 
econômica global poderia ser 30% menor em um 
cenário de temperatura 4 ºC mais alta.
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https://www.researchgate.net/publication/323752747_The_future_of_fishes_and_fisheries_in_the_changing_oceans_FISHES_AND_FISHERIES_IN_THE_CHANGING_OCEANS
https://www.researchgate.net/publication/323752747_The_future_of_fishes_and_fisheries_in_the_changing_oceans_FISHES_AND_FISHERIES_IN_THE_CHANGING_OCEANS
https://www.nature.com/articles/nclimate2964
https://www.nature.com/articles/nclimate2964
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/376/2119/20160460.full.pdf
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/376/2119/20160460.full.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9


Nossa dependência dos 
combustíveis fósseis está 
queimando, afogando 
e matando de fome o 
planeta.

Trazemos aqui alguns relatos de 
pessoas que lutam para desfazer esse 
cenário e trocá-lo por algo melhor.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM 
MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 



 HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM 
MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

 OCEANIA

Povos das ilhas do Pacífico se unem a 
ativistas australianos para lutar contra 

megausina de carvão em uma das regiões 
mais vulneráveis do planeta  /   P. 21

 JAPÃO
Comunidade luta contra usinas a carvão em 

cidade japonesa ameaçada pela elevação do 
nível do mar   /   P. 23

ITÁLIAComunidades no sul da Itália 
lutam contra gasoduto   /   P. 33

SENEGAL
Comunidade costeira no Senegal 

combate a elevação do nível do mar e 
um projeto de nova usina a carvão   /   P. 35

QUÊNIA

Comunidade pesqueira enfrenta 
usina a carvão e neocolonialismo 

em patrimônio histórico da 
UNESCO no Quênia   /   P. 29

TAILÂNDIA
Com liderança feminina e enfrentando 

remoções, comunidade pesqueira reage à 
instalação de usina a carvão   /   P. 27

FILIPINAS
Liderada por paróquia local, comunidade 
costeira das Filipinas opõe-se à instalação 
de usina a carvão   /   P. 25

 ÁRTICO
Na linha de frente das mudanças climáticas, 
o povo Saami testemunha o derretimento do 
Ártico, destruindo suas tradições   /   P. 31

BRASILCrise hídrica ameaça comunidades na região 
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Oceania com >1,5 ºC
A elevação de 1,5 ºC será um desafio para as ilhas do Pacífico: mudanças nos 
padrões de chuva e temperatura, eventos climáticos extremos em maior 
frequência, ciclones tropicais mais intensos e a elevação do nível do mar 
contribuem para a perda de ecossistemas fundamentais, das reservas de água 
doce e de inúmeras formas de vida.

No entanto, o limite de 1,5 ºC pode, entre outros efeitos, reduzir 
substancialmente os danos às reservas de água doce, incluindo o potencial 
declínio de captura na pesca marinha, previstos para o aquecimento de 2 ºC 
até 2030.     

Segundo cientistas, o aquecimento de 2 ºC afetará mais de 70% das áreas 
costeiras do mundo com uma elevação do nível do mar superior a 20 
centímetros – a isso somam-se ameaças associadas de salinização, enchentes, 
inundações permanentes e erosões.

Povos das ilhas do Pacífico se unem a 
ativistas australianos para lutar contra 
megausina de carvão em uma das regiões 
mais vulneráveis do planeta

A mina de Carmichael, projetada pela gigante dos combustíveis fósseis Adani, 
transportará milhões de toneladas de carvão ao longo da Grande Barreira de 
Corais, elevando o nível do mar e tornando mais letais e frequentes as ondas de 
calor na Austrália e nas ilhas do Pacífico.

 OCEANIA 

Enquanto o nível do mar se eleva no Pacífico e 
secas e incêndios devastam a Austrália de modo 
recorrente, uma gigante dos combustíveis fósseis 
projeta a construção de uma megausina de carvão 
próxima à Grande Barreira de Corais – a maior 
reserva ambiental do país. Com o lema “Não estamos 
nos afogando, estamos lutando”, um grupo de 
ativistas climáticos do Pacífico está determinado a 
impedir esse projeto.

A mina Carmichael, proposta pela empresa indiana 
de combustíveis fósseis Adani, será uma das maiores 
do planeta, cobrindo 200 Km² e produzindo 60 
milhões de toneladas de carvão por ano – as quais 

serão transportadas sobre a Grande Barreira de 
Corais.

O depósito de carvão integra a Bacia Galilee, umas 
das maiores reservas de carvão ainda intocadas 
do mundo – para a qual foram propostas outras 
oito minas. Se as infraestruturas forem de fato 
construídas, o carvão utilizado nesses projetos 
lançará 705 milhões de toneladas de dióxido de 
carbono por ano na atmosfera. Esse cenário elevaria 
a mais que o dobro a produção anual de carvão da 
Austrália, consumindo 5% do orçamento global de 
carbono.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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Para construir e utilizar a mina, a Adani também 
pretende extrair, ao longo das próximas décadas, 
um bilhão de litros de água por ano de um rio 
atingido pela seca, localizado na região central de 
Queensland.

A Austrália é uma “bomba de carbono” – a maior 
exportadora de carvão e gás natural líquido do 
planeta. Enquanto muitos vizinhos próximos são 
diretamente afetados pelas mudanças climáticas, o 
governo da Austrália atua como um poderoso porta-
voz da indústria do carvão, ignorando as ameaças 
que os países do Pacífico enfrentam.

A região já testemunhou o potencial destrutivo 
das mudanças climáticas. Atualmente, a Austrália 
enfrenta uma seca recorde e incêndios de grande 
proporção que já devastaram partes da costa leste 
neste inverno. O próximo verão tem tudo para ser 
devastador. Ondas de tempestades e a elevação do 
nível do mar já forçaram alguns países do Pacífico 
a planejarem a evacuação de toda sua população 
dentro de algumas décadas.

A menos que se reduza a zero a quantidade de 
emissões de gases de efeito estufa e se mantenha 
a elevação da temperatura média global dentro 
do limite de 1,5 ºC, os cientistas estimam que 99% 
dos recifes de corais do mundo todo sofrerão 
anualmente um processo de branqueamento.  A 
instalação de novas minas e usinas de carvão 
desencadearão o pior das mudanças climáticas. 

 Apesar da determinação do governo australiano 
de apoiar a mina da Adani, a população do país tem 
lutado em uma das maiores mobilizações populares 
já vistas. O movimento #StopAdani colocou a 
questão nas capas dos jornais, inflamando a 
população e pressionando os bancos a retirarem seu 
apoio aos projetos.

Nos últimos anos, os Guerreiros Climáticos do 
Pacífico – uma rede de jovens das ilhas da região que 
luta contra as mudanças climáticas – estreitaram 
seus laços com a imensa comunidade em diáspora 
nas ilhas do Pacífico e na Austrália. No passado 
recente, um grupo de Guerreiros Climáticos do 
Pacífico oriundo de 12 ilhas entrou no porto e 
terminal de carvão de Newcastle, na Austrália, com 
suas tradicionais canoas feitas à mão, em protesto 
contra o governo australiano. 

Em 2018, eles planejam bater nas portas das pessoas 
que vivem nas ilhas e na Austrália, com o objetivo de 
aumentar a consciência a respeito da ameaça que 
a mina de carvão da Adani representa aos meios de 
vida e aos ecossistemas do Pacífico. 

“Precisamos encontrar maneiras de manter o carvão 
e o gás no subsolo. Pessoas em todo o mundo 
reconhecem essa realidade e estão agindo para 
desafiar o poder da indústria dos combustíveis 
fósseis. Para nós que vivemos nas ilhas do Pacífico, 
nada é tão urgente e necessário quanto isso”, 
afirmou Mikaele Maiava, Guerreira Climática do 
Pacífico de Tokelau, na Nova Zelândia.

Enquanto o governo conservador da Austrália apoia 
mais do que nunca o lobby do carvão, a oposição 
até agora tem sido branda ao denunciar o projeto 
da Adani e a falta de ações do governo federal em 
defesa do clima. Com a proximidade das eleições, 
ativistas planejam colocar em pauta a questão 
das mudanças climáticas e a urgência da retirada 
de todas as licenças concedidas à indústria dos 
combustíveis fósseis.

“As decisões do governo da Austrália provocarão 
um sério impacto no futuro de todos os australianos 
e de seus vizinhos. Cabe a nós garantir que essas 
decisões nos protejam e não criem uma ameaça 
ainda maior”, afirmou Blair Palese, CEO da 350.org 
Austrália.
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Japão com >1,5 ºC 
Segundo o Conselho Central de Meio Ambiente do Japão, 
com o aquecimento de 1,5 ºC, aumenta de 12 para 27 a 
quantidade de dias por ano com temperaturas acima de 
30 ºC. Se as mudanças climáticas não forem enfrentadas 
imediatamente, a temperatura média global pode aumentar 
mais de 4 ºC em comparação com o registrado no final do 
século XX. O país enfrentaria também enchentes com maior 
frequência; ciclones mais intensos; efeitos nocivos para 
a maior parte da produção agrícola e da biodiversidade; e 
riscos para as cidades costeiras, devido à elevação do nível 
do mar.

Comunidade luta contra usinas a carvão em 
cidade japonesa ameaçada pela elevação 
do nível do mar

Grupo ativista da cidade de Kobe opõe-se à construção de usinas a carvão e 
devolve esperança à comunidade.

 JAPÃO   

Situada entre o mar e a cadeia montanhosa de Rokko, 
na província de Hyogo, Kobe é considerada uma 
das mais belas e atrativas localidades da região de 
Kansai. A cidade também abriga uma usina a carvão 
de 1.400 megawatts de potência. Atualmente, um 
grupo formado por moradores, organizações e 
especialistas em leis e políticas ambientais luta para 
impedir a construção de duas novas usinas.

Os ativistas afirmam que a proliferação das 
instalações vai poluir o ar de Kobe com óxidos de 
enxofre (SOx) e nitrogênio (NOx) resultantes da 
queima do carvão – o que, entre outros impactos, 
contribui para o aumento dos casos de doenças 
respiratórias, além de degradar o ambiente com 
chuva ácida e prejudicar a vida vegetal.

Esses não seriam os únicos efeitos da instalação de 
novas usinas a carvão. Em 2017, o jornal britânico 
The Guardian  listou as cidades do mundo mais 
suscetíveis à elevação do nível do mar, levando em 

consideração um aumento de 3 ºC na temperatura 
média do planeta. Osaka, a oeste de Kobe, foi 
apontada como uma das mais vulneráveis – estima-
se que 5,2 milhões habitantes da cidade seriam 
afetados por conta da elevação do nível do mar, 
das ondas de tempestades e de outros impactos 
das mudanças climáticas.  Uma série de cidades da 
baía de Osaka, incluindo Kobe, são consideradas 
altamente vulneráveis. 

A última edição do Relatório sobre a Lacuna de 
Emissões, publicado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, afirma que, para 
manter a elevação da temperatura média global 
dentro do limite de 1,5 ºC a 2 ºC, conforme a meta 
do Acordo de Paris, é preciso que nenhuma nova 
usina a carvão seja construída – além disso, as 
infraestruturas existentes devem ser paralisadas o 
quanto antes. A expansão do uso de carvão em Kobe 
contribui para o aumento da temperatura global e a 
elevação do nível do mar. 

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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O projeto de construção de novas usinas é 
liderado pela Kobe Steel, uma das maiores 
companhias siderúrgicas do Japão, com sede 
em Kobe. O histórico da empresa no que diz 
respeito à poluição do ar é notório. Nos anos 1970, 
a Kobe Steel foi uma das dez empresas levadas 
aos tribunais por moradores de Kobe em ações 
relacionadas à poluição do ar – um dos fatores que 
mais contribuíram para as doenças que afetaram 
milhares de cidadãos japoneses. Vinte anos depois, 
as companhias admitiram a culpa e ofereceram 
indenizações aos afetados.

Os planos da Kobe Steel de construir novas usinas 
a carvão, em detrimento da ampla rejeição da 
comunidade, demonstram como a empresa 
aprendeu muito pouco com as experiências 
passadas.

Condutas inadequadas no controle de produtos 
também criaram obstáculos para a Kobe Steel. Em 
agosto de 2017, a empresa admitiu ter falsificado 
certificados de resistência e durabilidade de seus 
metais ao longo de, pelo menos, uma década. Mais 
tarde, em outubro de 2017, o governo da província de 
Hyogo suspendeu a avaliação de impacto ambiental 
da empresa para os projetos de novas usinas, tendo 
como argumento a desonestidade da empresa ao 
forjar informações de seus produtos.

Uma pesquisa desenvolvida pela 350.org Japão 
indica que as instituições financeiras são 
responsáveis por agravar o problema, ao conceder 
empréstimos e prestar outros serviços a empresas 
como a Kobo Steel, que seguem envolvidas com o 

desenvolvimento da indústria do carvão mesmo após 
o Acordo de Paris, assinado em 2015. As empresas 
Mizuho Financial, Sumitomo Financial Group e 
Mitsubishi UFJ foram as três principais financiadoras, 
provendo aproximadamente 62% do crédito que 
pode ser atribuído ao desenvolvimento da indústria 
do carvão.

A batalha contra novas usinas a carvão segue em 
curso, enquanto o grupo local leva a Kobe Steel 
à justiça alegando preocupações relacionadas à 
poluição do ar e aos riscos das mudanças climáticas.

A professora Haruka Kubo, da Universidade de 
Konan, que atua no caso, afirmou: “Nos últimos 
anos presenciamos mais dias de calor extremo e 
chuvas torrenciais. Os efeitos do aquecimento global 
nunca pareceram tão reais quanto agora. Afora os 
impactos inevitáveis para a estabilidade do clima, 
as usinas serão construídas em áreas vizinhas a 
regiões de alta densidade demográfica, colocando 
em risco a saúde de crianças vulneráveis à poluição 
e de pessoas que padecem de doenças provocadas 
pelo homem. É óbvio que que essas usinas a carvão 
provocarão diversos problemas, mas o atual sistema 
político e legislativo do Japão não tem condições de 
interromper o projeto. Portanto, decidimos assumir 
as rédeas dessa batalha e exigir justiça”.

Os planos da Kobe Steel 
de construir novas usinas 
a carvão, em detrimento 
da ampla rejeição da 
comunidade, demonstram 
como a empresa aprendeu 
muito pouco com as 
experiências passadas.

https://ejatlas.org/conflict/nishiyodogawa-osaka-air-pollution-and-other-damage
https://ejatlas.org/conflict/nishiyodogawa-osaka-air-pollution-and-other-damage
https://ejatlas.org/conflict/nishiyodogawa-osaka-air-pollution-and-other-damage
http://world.350.org/ja/energy_finance_report2018_eng/
https://kobesekitan.jimdo.com/kobe-coal-lawsuit-eng/
https://kobesekitan.jimdo.com/kobe-coal-lawsuit-eng/
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Filipinas com >1,5 ºC
As Filipinas costumam estar na rota de tempestades 
tropicais – algumas das quais podem alcançar intensidade 
comparável a cinco furacões.  O aquecimento crescente 
dos mares torna o problema ainda mais grave, colocando em 
risco sobretudo as comunidades costeiras. 

A agricultura também deve ser afetada pelas mudanças 
climáticas, principalmente se a temperatura média 
global atingir ou ultrapassar os 2 ºC. Vale lembrar que as 
temperaturas atuais já atingem níveis críticos durante os 
meses do ano em que a cultura do arroz é mais suscetível aos 
impactos do clima.

Liderada por paróquia local, comunidade 
costeira das Filipinas opõe-se à instalação 
de usina a carvão 

Há quatro anos, a cidade de Atimonan, na província de Quezon, nas Filipinas, 
encontra-se no centro dos debates sobre o futuro da energia no país.

 FILIPINAS 

Já sofrendo por estar na linha de frente das 
mudanças climáticas, a comunidade enfrenta o 
poder da indústria dos combustíveis fósseis e seus 
planos de instalar uma imensa usina a carvão em uma 
área costeira vulnerável.

 A empresa Meralco PowerGen, responsável pelo 
projeto, trocou a proposta inicial de construir 
uma usina de gás natural liquefeito (LNG), de ciclo 
combinado, pelo projeto de instalação de uma usina 
a carvão tradicional. O governo local aprovou o 
projeto com rapidez, com a crença de que a usina 
geraria empregos na área da construção civil e um 
grande volume de receitas oriundas de tributações. 

O projeto de construção de uma usina a carvão de 
1.200 megawatts é o quinto desse tipo na província, 
situada 

na costa leste das Filipinas – área considerada 
quatro vezes mais vulnerável à elevação do nível do 

mar do que a média global em regiões semelhantes. 
O projeto é um exemplo notório da perigosa e 
desnecessária dependência de carvão do país. 
Uma das principais preocupações daqueles que se 
opõem ao projeto é que a cidade ficará refém dessa 
dependência energética por até 40 anos.

A oposição à construção da usina é liderada pela 
paróquia Nossa Senhora dos Anjos, que ao longo 
dos últimos anos mobiliza a comunidade, integrando 
a campanha nacional pela transição da matriz 
energética e implementando soluções comunitárias 
de energia renovável.

Nos últimos três anos, a igreja mobilizou a 
comunidade por meio de campanhas educativas 
voltadas a diferentes setores da população, sempre 
com o objetivo de engajar as pessoas em ações de 
protesto. Como resultado desse trabalho de base, 
milhares de habitantes da cidade já foram às ruas se 
manifestar contra o projeto.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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Um estudo econômico recente concluiu que 
a proposta de instalação da usina a carvão em 
Atimonan é, no mínimo, arriscada. Afinal, os 
investidores já se deram conta de que esse 
combustível fóssil deixou de ser a opção mais barata 
para gerar a demanda de carga básica – sem falar, 
é claro, dos impactos em termos ambientais e de 
saúde pública. 

Na tentativa de impedir a construção dessa usina, a 
comunidade tem sido incansável na implementação 
de soluções que ofereçam um caminho alternativo 
rumo à independência energética da região. A 
paróquia Nossa Senhora dos Anjos instalou painéis 
solares de 12 quilowatts, que geram energia para 
a igreja, o convento e o parque situado junto à 
paróquia. Trata-se de um fio de esperança para 
a comunidade, que tem enfrentado, de forma 
sucessiva, apagões deliberados com o objetivo de 
reforçar a necessidade de construção da usina de 
carvão.

Recentemente, a cidade de Atimonan foi selecionada 
para estudos de uma companhia de energia 
renovável que planeja construir uma unidade de 

microgeração de energia solar no local – alternativa 
que não só competiria com a usina a carvão, como 
também seria mais barata, fornecendo energia 
diretamente à população.

A luta pela mobilização diante das mudanças 
climáticas demanda, ao mesmo tempo, sentido de 
urgência e ambição, não apenas no que se refere à 
redução de emissões dos gases de efeito estufa, mas 
também em relação à necessidade de desenvolver 
programas que possam beneficiar as comunidades 
em meio à crise climática.

Uma das principais 
preocupações daqueles que 

se opõem ao projeto é que 
a cidade ficará refém dessa 

dependência energética 
por até 40 anos.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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Tailândia com >1,5 ºC
Na Tailândia, estima-se um aumento na quantidade de dias quentes 
(com temperatura média diária acima de 35 ºC): seriam mais dois ou 
três meses, em média, de calor acentuado. 

Estima-se um aumento de 20% na precipitação anual de algumas 
áreas. 

A costa deve encolher de 10 a 35 metros devido à elevação do nível 
do mar. Mais de 30% da população tailandesa retira o sustento da 
agricultura: nas últimas décadas, secas e enchentes afetaram até 
um quarto do total de terras agrícolas, resultando em um prejuízo 
anual de até 425 milhões de euros.

Com liderança feminina e enfrentando 
remoções, comunidade pesqueira reage à 
instalação de usina a carvão

Mulheres na província de Pattani, na Tailândia, estão se mobilizando em oposição 
à construção de uma usina a carvão com potencial de sérios impactos ambientais 
para a comunidade da baía.

 TAILÂNDIA

Diante do avanço dos planos para a construção da 
usina Thepha, mulheres mobilizam uma vigorosa 
oposição ao lado de acadêmicos, ambientalistas e 
grupos da sociedade civil na baía de Pattani, no sul da 
Tailândia. A maior preocupação do grupo é a ameaça 
que o projeto impõe aos recursos naturais da baía, 
fundamentais para muitos membros da comunidade.

As mulheres desempenham papel de destaque na 
indústria pesqueira local e dependem da baía de 
Pattani para obter os alimentos ricos em nutrientes 
que alimentam suas famílias.

Segundo a ativista Lamai Manakarn, que atua em 
Pattani na Rede de Províncias da Fronteira Sul da 
Tailândia, os responsáveis pelo plano de instalação 
da usina declararam que “o carvão e esse projeto em 
específico são energia limpa e segura”.

Membros da comunidade apontam que o projeto 
demandaria a realocação de 240 famílias, duas 
mesquitas, dois cemitérios muçulmanos, uma escola 
religiosa e um templo budista. Eles denunciam 
também a falta de transparência do projeto – 
segundo o grupo, três audiências públicas sobre a 
instalação da usina e do píer de transporte de carvão 
teriam sido conduzidas de forma inadequada.  

O enfrentamento das mudanças climáticas na 
Tailândia vai além da luta na baía de Pattani. Neste 
verão, a Organização Meteorológica Mundial 
divulgou um relatório especial indicando “episódios 
de altas temperaturas e precipitações extremas” 
em todo o mundo, os quais “têm se tornado 
mais frequentes, como resultado das mudanças 
climáticas”. Trata-se de uma notícia lamentável, 
principalmente em países como a Tailândia, que 

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

http://www.transre.org/files/3114/6522/5151/Climate_Change_in_Thailand_TransRe_Fact_Sheet_No.2.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__public.wmo.int_en_media_news_july-2Dsees-2Dextreme-2Dweather-2Dhigh-2Dimpacts&d=DwMFaQ&c=OIyfglD9qG0lRmOy3W5dxw&r=bgDI6OL55ouzhJ690ZS1HoNtIYABnDC1jftxQ3WwBd0&m=hM0yROS7tx9C1B7nT54NXxIoS1LY0hEswKrmZ2APrus&s=KXCOauKsnhFYlWQv61LYT7Gx25c_D78dhA06Pp7klsE&e=
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enfrenta temporadas de monções todos os anos. 
O consenso científico afirma que as mudanças 
climáticas já ampliaram a frequência e a gravidade 
de eventos climáticos extremos, tais como 
tempestades e tufões destrutivos que podem causar 
danos imprevisíveis.

“O aquecimento global já afeta nossos meios de 
vida nas províncias do sul da Tailândia”, afirmou 
Manakarn. “Os habitantes da costa têm abandonado 
seus lares devido à elevação das águas, que engole 
o território por conta da erosão. As mudanças no 
clima causaram a elevação do nível do mar e tufões 
violentos, que ameaçam nossas vidas. Exigimos 
que as autoridades promovam uma transição justa 
rumo à energia limpa, livre e renovável para todos. Os 
impactos das usinas a carvão ultrapassam fronteiras 
e não se limitam à população que vive em áreas 
próximas da usina – eles afetam a todos”, completou 
a ativista.

Habitantes de vilarejos locais prometeram 
repetir os protestos na capital Bangkok contra a 
aprovação, pelo ministério do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais tailandês, do estudo de impactos 
socioambientais do projeto.

As vozes femininas em defesa da saúde e dos meios 
de vida de suas famílias somarão forças e energia ao 
movimento na baía de Pattani.

Os impactos das usinas 
a carvão ultrapassam 
fronteiras e não se 
limitam à população que 
vive em áreas próximas 
da usina – eles afetam a 
todos.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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Quênia com >1,5 ºC
Estima-se que, até 2050, as secas e inundações custem 
anualmente cerca de 2,4% do PIB do Quênia – a degradação 
dos recursos hídricos acrescentaria 0,5% a esse valor. 
A colheita de milho e grãos (principais culturas do país) 
é 25% menor com o cenário de 2 ºC de aquecimento, se 
comparada ao aquecimento de 1,5 ºC.   Ondas de tempestade 
que acontecem uma vez a cada 100 anos devem se tornar 
10% mais fortes. O agravamento de eventos extremos, 
combinado a uma elevação de um metro no nível do mar, 
pode afetar cerca de 40% das áreas costeiras e urbanas do 
país.

Comunidade pesqueira enfrenta usina a 
carvão e neocolonialismo em patrimônio 
histórico da UNESCO no Quênia

O projeto de uma usina de carvão removeria até 120 mil pessoas e impactaria o 
sensível ambiente marítimo afetado pelas mudanças climáticas. A sociedade civil 
queniana está em pé de guerra.

 QUÊNIA

A cidade velha de Lamu, no Quênia, é o mais antigo 
e bem preservado reduto do povo Swahili no leste 
da África. Em 2001, a localidade foi considerada 
patrimônio mundial da UNESCO, em reconhecimento 
pela preservação do legado das culturas swahili e 
islâmica. No ano de 2013, o governo do Quênia iniciou 
um projeto de instalação de uma usina a carvão no 
local. Estima-se que o projeto ofereça energia gerada 
por carvão em uma área de 3,5 Km2 na região de 
Kwasasi, no condado de Lamu.

Moradores, líderes comunitários e grupos 
ambientais nacionais e internacionais manifestaram 
preocupação em relação às implicações 
socioambientais do projeto. As áreas costeiras de 
Lamu apresentam grande biodiversidade marina e 
terrestre, o que fica evidente no setor turístico local, 
que emprega muitos habitantes da ilha. A usina a 

carvão representa sérios riscos ao ambiente marinho 
frágil e às indústrias da pesca e do turismo na região.

Segundo estudos, a usina deve gerar poluição, 
afetando os meios de vida dos residentes de Lamu, 
que já foram afetados por uma infraestrutura de 
exploração de petróleo conhecida como Porto de 
Lamu, ou Corredor de Transporte Lamu-Sudão do 
Sul-Etiópia (LAPSSET).

“A usina a carvão ameaça o ecossistema marinho e 
o sustento das pessoas. Não aceitaremos isso. Não 
somos contrários ao desenvolvimento econômico, 
mas ninguém no mundo se aventurou no uso do 
carvão sem enfrentar consequências em longo prazo. 
O carvão é um combustível sujo, e seus efeitos são 
nocivos”, afirmou o ativista Wahlid Ahmed, cuja família 
vive há gerações em Lamu.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

http://documents.worldbank.org/curated/en/990211468283546915/pdf/348540KE0Clima101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/990211468283546915/pdf/348540KE0Clima101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
http://eprints.nottingham.ac.uk/2040/16/Kenya.pdf
http://eprints.nottingham.ac.uk/2040/16/Kenya.pdf
http://eprints.nottingham.ac.uk/2040/16/Kenya.pdf
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Para que o projeto aconteça, estima-se que 120 mil 
habitantes sejam removidos de suas casas. Além 
disso, estima-se que a instalação seja responsável 
por emitir a maior quantidade de elementos tóxicos 
da região.

A discussão sobre o carvão ganhou força entre 2017 
e 2018. A atenção da população e da mídia aumentou 
consideravelmente, e inúmeros protestos foram 
realizados por comunidades em risco. 

Grupos comunitários exigem que o governo rompa 
os contratos. Eles argumentam que os impactos 
econômicos, ambientais e de saúde pública não 
foram levados em consideração o suficiente nos 

processos de licenciamento. Além disso, os planos de 
compensação aos danos seriam insuficientes.

Em 2009, a organização Lamu Environmental 
Protection and Conservation (LEPAC) liderou uma 
iniciativa para mobilizar grupos e indivíduos em prol 
do arquipélago de Lamu. Daí surgiu a coalizão “Save 
Lamu”.

“Não podemos esquecer a história colonial da África. 
Para nós, é totalmente imperdoável ignorar um 
sistema colonial movido à energia produzida pela 
indústria do carvão. Comunidades africanas estão 
se unindo para resistir aos combustíveis fósseis, 
defendendo a energia limpa . Chegou a hora de 
traçarmos um caminho concreto de descolonização 
do continente”, afirmou Nnimmo Bassey, diretor de 
Saúde da fundação Mother Earth.

A resistência contra a expansão do carvão tem 
crescido de forma significativa na sociedade civil 
queniana, acompanhando mobilizações anticarvão 
e esforços jurídicos contrários à proposta da 
usina de Lamu. Recentemente, o movimento 
religioso queniano somou sua voz, exigindo que as 
autoridades tomem a atitude correta e reivindicando 
a autodeterminação e o controle comunitário dos 
recursos – incluindo os sistemas de distribuição de 
energia.

Para que o projeto 
aconteça, estima-se que 
120 mil habitantes sejam 
removidos de suas casas. 
Além disso, estima-se que a 
instalação seja responsável 
por emitir a maior 
quantidade de elementos 
tóxicos da região.
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Ártico com >1,5 ºC
Com o aquecimento de 1,5ºC, estima-se que verões sem 
ocorrência de gelo aconteçam no Ártico uma vez a cada 40 
anos; no cenário de 2 ºC, a cada cinco.

No Círculo Polar Ártico, um aquecimento de 2 ºC reduziria 
em mais de 40% as áreas permanentemente cobertas de 
gelo; com um aumento de 1,5 ºC, quase dois terços dessas 
áreas permaneceriam cobertas de gelo. Isso é essencial 
para a vida das renas e de outros animais, bem como um 
formidável depósito de metano e CO2 (o qual, se liberado, 
tornaria o aquecimento global ainda mais grave). 

Na linha de frente das mudanças climáticas, 
o povo Saami testemunha o derretimento 
do Ártico, destruindo suas tradições

As áreas de pastagem e rotas de migração das renas são afetadas pelo calor fora 
de escala, pelo desflorestamento e por projetos de infraestrutura de energia.

 ÁRTICO 

Anterior aos finlandeses, aos suecos e aos vikings, 
o povo Saami vive no extremo norte da Europa. A 
população sobreviveu ao clima mais adverso por 
milhares de anos nas regiões do Ártico localizadas 
na Suécia, na Finlândia, na Noruega e na Rússia. Mas 
as mudanças climáticas tornaram a vida dos Saami 
muito mais difícil. Agora, eles enfrentam o aumento 
da temperatura no Ártico e condições climáticas 
imprevisíveis.

O Ártico está esquentando duas vezes mais rápido 
que a média global. Camadas de gelo inesperadas 
tornam perigoso o deslocamento pelos lagos. Há 
registros de afogamentos de pessoas e renas por 
conta da redução incomum da espessura do gelo. No 
início de 2018, cientistas ficaram alarmados quando 
o lago de gelo mais robusto do Ártico, no norte da 
Groenlândia, começou a se romper pela primeira vez 
na história. Neste verão, a seca e os incêndios sem 

precedentes no Círculo Polar Ártico provocaram 
danos sérios na pastagem das renas – que levará 
décadas para se recuperar. 

As renas são essenciais na vida dos Saami. Elas são 
usadas como meio de transporte e na produção de 
leite e carne. O saber tradicional de pastoreio desses 
animais passou de geração em geração, incluindo 
conhecimentos sobre como usar a terra durante 
oscilações extremas do clima. Entretanto, devido ao 
aumento drástico das temperaturas, os pastores de 
renas Saami precisam lutar contra as adversidades.

Jonas Vannar destaca as dificuldades que vem 
enfrentando. O aquecimento do Ártico e o crescente 
desmatamento da região dificultam a alimentação 
das renas, que têm o líquen como principal item de 
sua dieta.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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“Para os pastores, é fundamental que as renas 
possam encontrar comida sozinhas. Elas sentem 
o cheiro do líquen embaixo da neve. Quando a 
temperatura oscila no inverno, camadas de gelo se 
formam sobre a superfície, fazendo com que elas 
não consigam mais fazer isso. Elas começam, então, 
a procurar líquen pendurado nas árvores. [...] Isso 
agrava o conflito com a indústria florestal, porque o 
líquen geralmente cresce em árvores mais velhas. 
Quando você derruba uma floresta, o líquen também 
desaparece”, explica Vannar. 

Ele teve a triste experiência de ver renas morrerem 
em seus braços devido à falta de comida –  algo que 
espera não presenciar novamente.

Mas os problemas que os Saami enfrentam não se 
devem somente às mudanças climáticas.  Projetos 
envolvendo a construção de represas de usinas 
hidrelétricas ameaçam seu estilo de vida.  A 
instalação de uma represa interrompe o caminho 
habitual das renas, que correm à margem dos 
rios, além de alterar os padrões hídricos naturais. 
Normalmente, o fluxo dos rios é maior no verão do 
que no inverno. A represa coleta a água na estação 

mais quente e a libera no período mais frio, tornando 
as camadas de gelo ainda mais finas. A vila saami 
onde Vannar vive precisou mudar o caminho das 
renas para longe da água. 

Camadas de gelo 
inesperadas 

tornam perigoso o 
deslocamento pelos 

lagos. Há registros de 
afogamentos de pessoas 

e renas por conta da 
redução incomum da 

espessura do gelo. 

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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Itália com >1,5 ºC
Como em toda a região do Mediterrâneo, o sul da Itália 
enfrenta uma série de impactos das mudanças climáticas 
– da elevação do nível do mar em áreas costeiras à maior 
frequência e intensidade de ondas de calor, que prejudicam 
o turismo local. A agricultura também corre riscos. Estima-
se que a precipitação em reservatórios de irrigação no sul 
da Itália diminua de 5% a 20%, com declínio mais acentuado 
conforme o aumento da temperatura. A incidência de doenças 
transmitidas por vetores também deve aumentar na região. O 
turismo se mantém estável com um aquecimento de 1,5 ºC, mas 
a elevação de 2 ºC deve representar uma queda acentuada na 
alta temporada.

Comunidades no sul da Itália lutam contra 
gasoduto

Enquanto o Mediterrâneo sofre com secas e incêndios, a Europa abastece a crise 
climática com novos gasodutos. Uma comunidade defende-se para proteger olivas 
centenárias.

 ITÁLIA 

Comunidades de Salento, cidade localizada no 
extremo sul da Itália, estão na linha de frente para 
impedir a passagem do Gasoduto Trans Adriático (ou 
TAP, na sigla em inglês para Trans Adriatic Pipeline). 
Caso seja concluído, o TAP se conectará com o 
Corredor do Sul (Southern Gas Corridor), carregando 
bilhões de metros cúbicos de gás do Azerbaijão para 
a Itália a partir de 2020.

O gasoduto chegaria na costa da bela cidade à beira-
mar de San Foca, em Puglia. Os moradores da região 
temem a construção, que inclui um terminal receptor 
de gás e pode causar danos e poluir a paisagem e a 
água límpida da região.

Apesar dos impactos climáticos do projeto e da 
rejeição popular, o governo italiano e a Comissão 
Europeia estão tentando forçar a construção.

Enfrentando repressão policial e sendo ameaçada 
com duras condenações, a população local está 
se mobilizando de forma pacífica e vigorosa para 
interromper o projeto.

A história do TAP é um exemplo gritante da visão 
curta dos políticos europeus. A União Europeia 
e seus estados membros planejam expandir a 
infraestrutura de gás com novos gasodutos como o 
TAP e o Nord Steam II, ainda que as reservas de gás 
existentes já tenham ultrapassado o que restava do 
orçamento de carbono – com parte da infraestrutura 
existente inutilizada.  

A obra custará 45 bilhões de euros– o mais caro 
projeto de combustíveis fósseis em desenvolvimento 
na Europa. Estima-se que o potencial vazamento de 
metano ao longo do trajeto do gasoduto tenha um 
impacto climático equivalente ao provocado pelo 
uso de carvão. 

A região mediterrânea já esquentou 1,3 °C acima dos 
níveis pré-industriais, o que provocou um clima mais 
seco, aumentando o risco de incêndios como os que 
ocorreram no último verão. 

Cientistas alertam que grandes áreas do sul da 
Europa e do norte da África podem se tornar 

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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As oliveiras e uvas que 
moldaram a região de Salento 

ao longo de milhares de 
anos podem desaparecer 

dentro de poucas gerações, 
se projetos como o gasoduto 

TAP avançarem, contribuindo 
para ampliar a escala das 

mudanças climáticas.

desertos permanentes, com ondas de calor 
mortais mais frequentes e graves consequências 
para a produção de alimentos, caso a elevação da 
temperatura na região ultrapasse a meta de 1,5 °C do 
Acordo de Paris.

As oliveiras e uvas que moldaram a região de Salento 
ao longo de milhares de anos podem desaparecer 
dentro de poucas gerações, se projetos como o 
gasoduto TAP avançarem, contribuindo para ampliar 
a escala das mudanças climáticas.

“Esse é um problema de toda a Europa”, afirma 
Sabina Giese, moradora da região contrária à 
construção do gasoduto. “Não precisamos desse 
gasoduto nem de nenhum outro. Os europeus 
precisam se unir nessa luta.”

Há anos a população se preocupa com o projeto do 
TAP, mas a luta ficou mais acirrada em março de 2018 
quando a empresa responsável pelo gasoduto – sem 
autorização oficial do governo – organizou-se para 
remover centenas de oliveiras antigas situadas nas 
redondezas da cidade rural de Melendugno.

Essas árvores, essenciais para o sustento das 
comunidades locais, são a base da economia da 
região. Centenárias – algumas, inclusive, milenares 
–, elas carregam um imenso valor cultural para a 
população local.

Mobilizações de grande porte, reunindo moradores 
e grupos de outras localidades do país, oferecem 
resistência pacífica à derrubada das árvores e à 
construção do gasoduto. As ações incluem pessoas 
subindo nas oliveiras e a construção de barricadas 
de pedra para impedir a aproximação de veículos. 
Diversas vezes os manifestantes foram dispersos 
por tropas de choque. 

No início de julho de 2018, utilizando como 
justificativa a lei de ordem pública dos tempos de 
Mussolini, a polícia promoveu um cerco à cidade, 

bloqueando estradas, enquanto os empreiteiros 
se articulavam para remover as oliveiras que 
haviam sido arrancadas. As pessoas que resistiram, 
incluindo o vice-prefeito da cidade, foram 
violentamente atacadas pela polícia.

A tensão segue alta em San Foca e Melendugno. A 
polícia parece tentar intimidar aqueles que atuam 
na resistência. O aparato do Estado tem identificado 
os participantes por meio de vídeos e fotos, e alguns 
militantes têm recebido multas que variam entre 
2.500 e 10 mil euros, por conta do envolvimento em 
protestos pacíficos e bloqueios de estradas.

Mas o espírito de resistência é forte, e os encontros 
locais estão mobilizando um número cada vez 
maior de pessoas. A organização No TAP Commitee 
está determinada a acabar de vez com o projeto 
do gasoduto. O grupo acredita que a construção é 
desnecessária e antidemocrática, além de causar 
enormes danos ambientais e econômicos à região. 
A mensagem é: “Né qui né altrove” (Fora daqui e de 
qualquer lugar).
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Senegal com >1,5 ºC
Nas últimas cinco décadas, em regiões subtropicais do sul da África, as 
temperaturas já aumentaram aproximadamente o dobro do nível global. 
Essa tendência deve se manter. 

Com 1,5 ºC, a quantidade de ondas de calor deve passar da média atual 
– entre uma e três ocorrências – para oito ao ano. A estimativa torna-se 
ainda mais alarmante com a projeção de 3 ºC: algumas áreas próximas à 
linha do Equador podem enfrentar ondas de calor 300 dias por ano.

Com 1,5 ºC, é previsto um aumento de 20 a 150 noites de calor por ano; 
Com 2 ºC, 40 a 200; Com 3 ºC, de 100 a 300. 

Com o aquecimento a partir de 1,5 ºC, o cenário é de chuvas diárias mais 
intensas nas áreas costeiras.

Comunidade costeira no Senegal combate 
a elevação do nível do mar e um projeto de 
nova usina a carvão

Com a elevação acelerada do nível do mar e a ameaça de tempestades 
imprevisíveis, o oceano Atlântico, fonte de vida e das tradições da cidade de 
Bargny, no Senegal, é agora uma das maiores ameaças para o futuro da localidade.

 SENEGAL 

A pacata localidade é uma das mais vulneráveis 
a erosões costeiras no país.  Localizada a 
aproximadamente 15 quilômetros ao leste da 
capital Dakar,  Bargny tem enfrentado a elevação 
contínua do nível do mar, que já provocou a 
destruição de centenas de casas das comunidades 
pesqueiras.  Essa ameaça cresce 2 metros por ano, 
forçando centenas de pessoas a se amontoarem 
nas comunidades ribeirinhas. A cidade de Bargny 
também enfrenta a ameaça da construção da 
primeira usina a carvão do Senegal, na localidade 
de Sendou, a poucos quilômetros de Bargny. A 
população – já afetada pela poluição da fábrica de 
cimento Sococim (a 1,5 quilômetro de distância) 
e pela erosão costeira decorrente das mudanças 
climáticas – preocupa-se agora com as inevitáveis 
consequências negativas da construção da usina 

para o ambiente como um todo e para a saúde das 
pessoas.

Como acontece nas centenas de infraestruturas de 
combustíveis fósseis projetadas ou já construídas 
em todo o mundo, a usina de carvão de Sendou só 
agravará a crise climática que ameaça a população 
de Bargny. Se a temperatura global aumentar 1,5 ºC, a 
luta contra a elevação do nível do mar estará perdida.

Desde 2014, as comunidades de Bargny e da região 
têm se mobilizado em oposição ao desenvolvimento 
do projeto. Elas fizeram um enorme protesto paralelo 
à COP21, em Paris, além de organizar marchas e 
eventos exigindo que o presidente Macky Sall se 
posicionasse contra as usinas a carvão e favorável às 
fontes renováveis de energia.   

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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“Eles querem que a usina comece a funcionar ainda 
este mês, mas nós faremos todo o possível para 
impedi-los”, afirmou o ativista local Fadel Wade.

Entretanto, a construção da usina avança. 
Agricultores alegam terem visto retroescavadeiras 
entrando nos terrenos com o objetivo de preparar 
a construção de um terminal de carvão nas terras 
ameaçadas da costa.

“As indústrias poluentes se instalaram por toda a 
área. Fomos encurralados!”, acrescentou Wade.

O local planejado para a construção fica a algumas 
centenas de metros de onde cerca de mil mulheres 
trabalham no processamento de peixes. Um spa e 
uma escola primária também estão situados nas 
proximidades. A 500 metros do espaço que pode vir 
a abrigar a usina, encontram-se casas reconstruídas 
recentemente, depois da última grande onda de 
tempestades. 

Os sistemas oceânicos e as áreas costeiras são 
especialmente vulneráveis às mudanças climáticas. 
Toda a economia costeira de Bargny está baseada na 
vida marinha ameaçada pelo clima.

Os benefícios em longo prazo da meta de 
elevação máxima da temperatura em 1,5 ºC, 
conforme o Acordo de Paris, são muito mais 
significativos do que os custos de curto prazo 
envolvidos em uma transição energética, devido 
ao crescimento econômico, aos empregos, à 
segurança, à importação e exportação, à saúde 

e, claro, à prevenção de impactos climáticos. No 
entanto, a expansão energética com o uso de 
combustíveis fósseis é apresentada pelo governo 
senegalês e pelas elites como necessária para o 
desenvolvimento do país. 

A resistência popular à infraestrutura de 
combustíveis fósseis em Bargny indica um caminho 
alternativo para o desenvolvimento do Senegal e 
do oeste da África. A mobilização pode evitar que 
a próxima geração herde uma infraestrutura de 
tecnologias destrutivas e ultrapassadas – de modo 
que, em vez disso, seja iniciado um capítulo novo e 
mais barato. Assim, quem sabe, todo o continente 
também possa adotar fontes de energia limpas, livres 
e renováveis, de menor escala e descentralizadas, 
satisfazendo as necessidades de famílias e de 
pequenos negócios em toda a África. 

Os sistemas oceânicos 
e as áreas costeiras são 

especialmente vulneráveis 
às mudanças climáticas. 

Toda a economia costeira 
de Bargny está baseada na 

vida marinha ameaçada 
pelo clima.

HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE LUTAM POR UM MUNDO LIVRE DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
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Brasil com >1,5 ºC
O Brasil deve sofrer uma ampla gama de efeitos adversos. No 
Nordeste, a elevação entre 1,5 ºC e 2 ºC significa um maior risco de 
secas. 

Devido à escassez de água, a produção de energia das quatro 
maiores usinas do país diminuirá de 38% a 57%. A colheita dos 
principais grãos do país também cairá: milho (-28%), grãos (-26%) e 
arroz (-24%). A cultura mais afetada seria a de soja, maior produto 
de exportação do país, com declínio de até 39%.

Crise hídrica ameaça comunidades na 
região mais vulnerável do Brasil

Resiliência e luta por acesso à água marcam a história de populações rurais e 
urbanas no Ceará, em meio à maior seca já registrada na região.

 BRASIL 

A crise do clima é o principal desafio de nossa era. E 
como consequência direta das alterações climáticas, 
a falta d’água também se tornou um dos principais 
problemas da atualidade. Diversas regiões do planeta 
têm sido cada vez mais assoladas por secas severas. 
Como agravante, o mau tratamento e o gerenciamento 
inadequado desse escasso recurso pelos governos 
locais têm deixado milhares de cidades ao redor do 
mundo em situação de alerta. 

Soma-se a isso o impacto causado por empresas 
ligadas à geração de energia a partir de fontes fósseis, 
que não raro contaminam rios e reservas subterrâneas, 
além de fazerem uso de enormes quantidades de água 
potável em suas atividades. Água esta que, em situação 
de escassez, deveria estar sendo prioritariamente 
utilizada para consumo humano e animal.

No Brasil, a região mais gravemente afetada pelas 
mudanças no clima é o semiárido nordestino. Segundo 
dados do IPCC, a temperatura na região, que já 
sofre historicamente com secas periódicas, deve 
aumentar de 2°C a 5°C até 2100 com o agravamento do 
aquecimento global. Segundo projeções, um total de 
1.488 cidades brasileiras e 36 milhões de pessoas  serão 

diretamente afetadas pela falta d’água em um futuro 
muito breve. O Ceará, prova viva dos impactos reais 
que já vêm acontecendo, vivencia a maior sequência de 
secas jamais vista no estado nos últimos seis anos. Isso 
movimenta uma engrenagem viciosa que preocupa os 
moradores locais. 

“O impacto maior aqui na região é com certeza a 
escassez hídrica, que por sua vez gera impactos diretos 
na economia e na saúde. O aumento de temperatura, 
aliado a uma taxa pluviométrica menor, faz com que 
os reservatórios superficiais sequem mais rápido, 
acabando com a fonte principal de abastecimento 
humano. As estações de tratamento param de 
funcionar e a população passa a depender dos carros-
pipa, que além de caros ao governo, não garantem a 
qualidade da água”, afirma Nicolas Fabre, assessor de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente da Associação 
dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Segundo ele, o problema é a distribuição das chuvas 
no tempo e no espaço. “Alguns municípios recebem 
em um dia a metade do volume de chuva previsto para 
o ano inteiro, e no outro estão completamente secos. 
Eles declararam estado de emergência por conta das 
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enchentes, e seis meses depois decretam emergência 
por conta da seca. Essas chuvas torrenciais causam 
assoreamento dos rios, o que reduz a capacidade de 
armazenamento de água nos mesmos, uma vez que 
ficam cheios de areia e sedimentos”, relatou.

Isso sem mencionar as consequências para a 
agricultura. Há alguns anos, o Ceará tinha se tornado o 
primeiro estado produtor de tilápia em açude do país. 
Hoje, nem aparece mais nas estatísticas. “Não tem 
água nos açudes, não tem peixe. O produtor familiar e o 
pescador artesanal têm que voltar a recorrer a auxílios 
governamentais, e as tendências de desemprego 
e pobreza voltaram a subir.” Para Fabre, o governo 
gasta dezenas de milhões de Reais com programas 
sociais, quando poderia estar investindo em políticas 
de fomento a tecnologias para resiliência e adaptação, 
ou mesmo em ações de combate direto às mudanças 
climáticas.

Ao comprometer a disponibilidade hídrica, a 
desertificação afeta não só o consumo de água 
potável, como reduz a produtividade agrícola, ameaça 
a segurança alimentar e impacta a produção de energia 
hidráulica, principal fonte para geração de energia 
elétrica do país. Com os reservatórios das hidrelétricas 
vazios, o governo, por falta de amplo investimento em 
outras fontes renováveis, se vê obrigado a acionar as 
usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis, que 
além de mais poluidoras ainda possuem um custo maior 
de operação. 

As térmicas, por sua vez, precisam de muita água para 
operar. Assim, além de pagar mais pela energia utilizada 
em suas casas, a população ainda vê a pouca água 
potável que lhe resta ser desperdiçada no processo de 
geração de energia. 

É o caso do Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP), localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, 
no Ceará. Pecém I e II são as duas maiores térmicas 
movidas a carvão do país e têm autorização do governo 
estadual para captar do Açude Castanhão até 800 
litros de água por segundo (ou 70 milhões de litros por 
dia), o que daria para abastecer uma cidade de 600 mil 
habitantes.

Maior reservatório público do país para usos múltiplos, 
o Castanhão é normalmente responsável pelo 
abastecimento de toda a região periférica da capital, 
onde vive quase metade da população do estado. Em 
novembro passado o reservatório atingiu seu volume 
morto e deixou de abastecer a capital cearense por 
mais de 20 dias. Com o Castanhão vazio, o governo 
começou a explorar outras áreas, inclusive Áreas de 
Preservação Ambiental, como o Lagamar do Cauípe, 
onde vivem e da qual dependem comunidades 
indígenas e ribeirinhas. 

No final de 2017, moradores do município de Caucaia 
e o povo indígena Anacé da Barra do Cauipe foram 
surpreendidos quando um grupo de operários, 
acompanhados por policiais, iniciaram operações de 
retirada de água do Lagamar do Cauípe. Com apoio 
de movimentos populares e organizações civis, 
lideranças Anacé conseguiram uma liminar da Justiça 
estadual determinando a interrupção das obras para 
retirada de água da região para abastecer o Complexo 
do Pecém. O empreendimento, que visa extrair 200 
litros de água por segundo da área, pode comprometer 
o já parco reservatório hídrico da região. 

“Numa das piores crises hídricas do estado, o governo 
está permitindo que a água, que deveria ser para 
consumo prioritário da população, seja desviada para 
atender a interesses industriais. Eles entram sem pedir 
licença, sem consultar as comunidades tradicionais 
que vivem ali. Isso acirra ainda mais a guerra por água 
na região”, denuncia o cacique Roberto Marques, 
liderança do povo indígena Anacé.

Além de sua importância ambiental, o Lagamar do 
Cauípe também é fundamental para a subsistência 
das comunidades locais e para a manutenção das 
atividades pesqueira e turística da região. Isso sem 
falar na questão cultural e espiritual. “Para nosso povo, 
nossos antepassados, os ‘encantados’, ainda vivem na 
lagoa do Cauípe. Mas junto com a água eles também 
podem desaparecer. Se o governo quer dessa forma 
matar a nossa terra, então vai nos matar também. Pode 
já estar tudo perdido, mas nós vamos perder lutando.”

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew070215a
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Louisiana com >1,5 ºC
Dentro de algumas décadas, o estado de Louisiana deve 
sofrer de 35 a 70 dias por ano com temperaturas acima de 
35 ºC – atualmente, são cerca de 15 dias.  Tempestades, 
enchentes e outros danos devem demandar uma gestão 
cada vez mais desafiadora. A elevação do nível do mar e as 
altas temperaturas também ameaçam a pesca. Além disso, 
ocorre uma aceleração da perda de pântanos, que atendem 
cerca de 75% de todo o mercado pesqueiro de Louisiana.

Ponte Bayou: a batalha pelo solo

Os protetores da água enfrentam a repressão policial para proteger comunidades 
da poluição, ao passo que as áreas rurais e costeiras lidam com um clima cada vez 
mais extremo.

 ESTADOS UNIDOS - LOUISIANA 

Moradores, ativistas e líderes comunitários estão se 
mobilizando nos bayous de Louisiana (nome dado a 
um determinando tipo de riacho característico do sul 
dos Estados Unidos) contra o projeto Ponte Bayou, 
oleoduto da empresa Energy Transfer Partners, de 
aproximadamente 260 quilômetros, que ameaça 
a água e os meios de vida da região. A construção 
por si só já ameaça os ecossistemas do estado de 
Louisiana: o oleoduto destruirá cerca de 600 m2 
de pântanos que estão em seu caminho, afetando 
uma área aproximada de 1,8 Km2. Os pântanos de 
Louisiana já estão sendo afetados pelas mudanças 
climáticas e pelo desenvolvimento econômico, 
perdendo uma área média de 4 Km2 de pântanos 
costeiros por hora, devido à elevação do nível do mar. 
Os oleodutos existentes já prejudicaram indústrias 
da região, e o projeto Ponte Bayou só amplia o 
problema, aumentando a quantidade de enchentes e 
prejudicando o ecossistema de forma irreparável. 

Os protetores da água de Louisiana correm o risco 
de serem presos por lutarem em prol de suas 

comunidades diante dos efeitos nocivos de um 
oleoduto que atravessa o território. O projeto não 
ameaça somente a água e os meios de vida da 
população; esse tipo de construção e a extração de 
combustíveis fósseis contribuem para um aumento 
alarmante da temperatura do planeta. Estima-se que 
o petróleo que percorreria o oleoduto Ponte Bayou 
geraria uma emissão de carbono equivalente a 30 
novas usinas a carvão. O oleoduto não é compatível 
com a meta do Acordo de Paris de manter a elevação 
da temperatura média global abaixo de 1,5 ºC. 

O petróleo destinado ao oleoduto Ponte Bayou viria 
diretamente do estado de Dakota do Norte, através 
do oleoduto Dakota Access, para então ser exportado 
a outros países. Inspirados na mobilização Dakota 
Access, o grupo Bayou Bridge Resistance criou o 
acampamento L’eau est la Vie (“Água é vida”, em 
francês). A repressão policial, incluindo prisões de 
protetores da água  que interrompem o caminho do 
oleoduto com seus corpos, tornou a luta ainda mais 
acirrada. 
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https://www.democracynow.org/2018/8/22/headlines/water_protectors_arrested_in_louisiana_resisting_bayou_bridge_pipeline
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O estado de Louisiana é uma das regiões dos 
Estados Unidos mais afetada por furacões e outros 
impactos das mudanças climáticas. Esses desastres 
prejudicaram de forma acentuada as comunidades 
mais pobres, majoritariamente negras, e outros 
grupos em situação de vulnerabilidade – todos 
aqueles que habitualmente enfrentam os maiores 
riscos e têm mais dificuldade para se recuperar. 
Além disso, lixões tóxicos, esgotos e outras fontes 
de poluentes mortais afetaram as comunidades 
pobres da região – o que raramente acontece nos 
bairros brancos de classe média. A população de 
Saint James, em Louisiana, enfrenta não só o oleoduto 
Ponte Bayou como também está cercada por usinas 
multibilionárias de metanol. A localidade já recebeu o 
nome de Cancer Alley (Alameda do Câncer).

A resistência inspiradora dos protetores da água e 
seus aliados em Louisiana é uma prova da luta pela 
vida diante da ganância corporativa e de impactos 
climáticos cada vez mais nocivos.  

Os protetores da 
água de Louisiana 
correm o risco de 
serem presos por 

lutarem em prol de 
suas comunidades 

diante dos 
efeitos nocivos 

de um oleoduto 
que atravessa o 

território.
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Dakota do Norte e do Sul com  
>1,5 ºC
A quantidade de dias com temperatura acima de 38 ºC deve 
dobrar nos próximos 70 anos, prejudicando sobretudo a saúde de 
crianças, idosos e da população mais pobre. Temperaturas mais 
altas devem elevar o uso de água em 25% nos próximos 50 anos, 
principalmente por conta da demanda por irrigação. Padrões de 
chuva mudam com o aumento da frequência de tempestades, 
provocando riscos de enchentes. O estado de Montana deve perder 
parte de suas geleiras até 2030.

Solar XL – resistência solar à extração de 
combustíveis fósseis

O problemático oleoduto KeystoneXL, rejeitado por Obama e ressuscitado por 
Trump, enfrenta ferrenha oposição das comunidades indígenas, dos donos de 
terras e de agricultores que apoiam o projeto SolarXL.

 ESTADOS UNIDOS- MONTANA E DAKOTAS 

 O Keystone XL é um projeto de oleoduto de areias 
betuminosas que conectaria Alberta, no Canadá, 
com as refinarias da Costa do Golfo dos Estados 
Unidos, transportando cerca de 800 mil barris de 
areia por dia. Em 2015, o ex-presidente Barack Obama 
negou autorização federal a esse projeto, tendo em 
vista o impacto que o oleoduto provocaria no clima. 
Entretanto, uma das primeiras medidas do presidente 
Donald Trump foi reverter a decisão anterior, 
permitindo que a TransCanada iniciasse a construção. 
Em novembro de 2017, uma comissão pública do 
estado de Nebraska aprovou o projeto de forma 
“condicional”, determinando que a empresa usasse 
outra rota. Agora, a TransCanada está fazendo de tudo 
para comprar autoridades e levar o projeto adiante. 

Como estratégia para impedir a construção do 
gasoduto, comunidades indígenas, proprietários de 
terras, fazendeiros e organizações lançaram o projeto 
Solar XL – uma onda de resistência em prol da energia 

renovável que está construindo painéis de energia 
solar na rota proposta para a construção do oleoduto 
Keystone XL. Ou seja, uma forma de colocar soluções 
limpas de energia no caminho do problema. Esse 
projeto foi lançado pelas organizações Bold Nebraska, 
350.org, Indigenous Environmental Network, CREDO e 
Oil Change International.

Em 20 de novembro de 2017, uma comissão 
pública de Nebraska rejeitou a rota proposta para a 
construção do Keystone XL, mas permitiu um trajeto 
alternativo que atravessa o estado, criando diversos 
obstáculos para a empresa. A TransCanada solicitou 
que a decisão fosse revista, enquanto os fazendeiros 
da região se comprometeram a seguir resistindo e 
empregando todos os recursos jurídicos à disposição.

Liderado de forma comunitária em Nebraska, o 
projeto Solar XL continua com novas instalações de 
painéis solares. Enquanto isso, líderes indígenas e 
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seus aliados lançaram o projeto Promise to Protect 
(Compromisso de proteção), um chamado a todos que 
possam se comprometer com a resistência ao longo 
do trajeto do oleoduto, caso o projeto avance. Eles 
anunciaram esse plano em um encontro no estado de 
Dakota do Sul destinado à segunda assinatura de um 
acordo contra a expansão das areias betuminosas no 
Canadá.

Uma onda de resistência em prol da energia 
renovável está construindo painéis de energia 
solar na rota proposta para a construção do 
oleoduto Keystone XL.

Esse projeto – e toda a mobilização de comunidades 
indígenas, proprietários de terras e agricultores 
que lideram a iniciativa – apresenta as soluções 
necessárias para combater a crise climática, 
mantendo o aumento da temperatura média global 
abaixo de 1,5 ºC. 
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Califórnia com >1,5 ºC
Devido às mudanças climáticas, no oeste do Estados 
Unidos, a quantidade de áreas frequentemente afetadas por 
incêndios florestais dobrou nas últimas três décadas – o fogo 
consumiu mais de 41.000 km².  Isso deve ser cada vez mais 
comum com o aumento das temperaturas.

A Califórnia e a maioria dos estados norte-americanos 
devem atingir, entre 10 e 20 anos mais cedo, elevação de 1,5 
ºC e 2 ºC. Os verões mais secos tornam os incêndios ainda 
mais letais, afetando de maneira negativa a agricultura nas 
áreas costeiras.

Impactos climáticos aumentam na 
Califórnia – autoridades precisam combater 
a extração de combustíveis fósseis 

Milhares de fontes de extração de gás e petróleo poluem comunidades pobres 
e vulneráveis. A revogação de todas as autorizações é a última chance para o 
governador Brown deixar um grande legado climático.

 ESTADOS UNIDOS - CALIFÓRNIA 

Na Califórnia, os incêndios têm sido mais intensos, 
e as temperaturas aumentam anualmente devido às 
mudanças climáticas. As comunidades que estão 
na linha de frente dos impactos climáticos e da 
extração de petróleo e gás têm insistido há anos na 
urgência de medidas estatais contra a indústria dos 
combustíveis fósseis. Agora, ao final do mandato 
do governador da Califórnia, grupos exigem que 
ele impeça o desenvolvimento de todo e qualquer 
novo projeto de petróleo e gás, além de paralisar a 
infraestrutura de combustíveis fósseis existente.

A Califórnia já sente os impactos das mudanças 
climáticas, ainda que o estado lidere a luta contra 
a crise do clima. Ano após ano, os incêndios 
quebram recordes de extensão e destruição.  Em 
2018, especialistas preveem um cenário ainda 
pior.   Enquanto isso, as manchetes dos jornais 

apontam que a temporada de incêndios “pode se 
estender durante todo o ano”. Seis dos incêndios 
mais devastadores já registrados na Califórnia 
aconteceram nos últimos 10 meses. 

A probabilidade de que eles se repitam é maior 
devido à elevação recorde das temperaturas no 
estado. No verão de 2018, o sul da Califórnia bateu 
recordes de temperatura mais alta de todos os 
tempos,   e o mês de julho foi considerado o mais 
quente da história.

Como resposta aos impactos cada vez piores 
das mudanças climáticas e dos efeitos diretos do 
petróleo e da produção de gás na saúde coletiva 
das comunidades, diversos grupos estão exigindo 
atitudes do governador. As comunidades exigem 
que Jerry Brown – que está deixando o governo e 
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encerrando carreira – rejeite novas autorizações 
para projetos de petróleo e gás e acabe com os 
projetos de extração de combustíveis fósseis já 
existentes no estado. 

Com frequência, a Califórnia é apontada como líder 
da ação climática nos Estados Unidos – o próprio 
governador Brown apoiou medidas para aumentar 
a eficiência energética no estado. Entretanto, o 
mandatário deixou de se dirigir diretamente às 
indústrias de petróleo e gás, apesar da urgência 
das comunidades mais afetadas pela produção de 
combustíveis fósseis. Recentemente, a câmara do 
estado aprovou uma lei, chamada SB 100, para que a 
matriz energética do estado se torne 100% limpa até 
2045. 

“Esta é uma grande vitória para o povo da Califórnia, 
que vem exigindo uma transição imediata para a 
energia livre, limpa e renovável no estado”, afirmou 
a Diretora-Executiva da 350.org, May Boeve, sobre 
a SB 100.   A lei SB 100 é um primeiro passo na 
discussão sobre o agravamento da crise climática 
– mas para uma mudança de verdade acontecer, 
precisamos acabar com a extração de combustíveis 
fósseis.  Antes disso, o governador O governador 
Brown deveria ir além e dar início ao abandono 
dos combustíveis fósseis, protegendo a vida da 
população californiana e seus meios de vida.”

Ao passo que os impactos climáticos se agravam 
na Califórnia – com temperaturas em elevação 
constante e incêndios cada vez mais intensos – o 
governador tem uma oportunidade única de agir para 
interromper a extração de combustíveis fósseis, 
iniciando a transição para uma economia energética 
100% renovável que priorize soluções lideradas pelas 
comunidades. Se der esse passo tão importante, a 
Califórnia pode estabelecer um precedente de peso 
para a ação climática, não só nos Estados Unidos, 
mas em todo o mundo. 

O povo da 
Califórnia, que 

vem exigindo 
uma transição 
imediata para 

a energia livre, 
limpa e renovável.
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Um mundo livre de 
combustíveis fósseis 
– com um aumento de, 
no máximo, 1,5 ºC – é 
possível.

Veja como isso será viável. 

COMO VAMOS CHEGAR E PERMANECER EM 1,5°C
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Já deveria estar claro para todos por que devemos 
lutar para que o aquecimento do planeta não 
ultrapasse 1,5 ºC. Mas isso é realmente viável? O que 
podemos fazer para que isso aconteça?
 
“Viabilidade” diz respeito a uma série de fatores:  
as possibilidades e limitações físicas da Terra 
para compensar o desequilíbrio; capacidades 
tecnológicas; relações econômicas de custo-
benefício; e aspectos sociais, culturais e políticos que 
determinam o leque de opções que temos.
 
Em relação às possibilidades e limitações do planeta, 
grande parte do debate tem girado em torno do 
conceito de “orçamento de carbono”. De acordo 
com uma análise recente da Carbon Brief, diferentes 
modelos e métodos apresentam resultados variados 
no que diz respeito à quantidade de carbono que 
ainda podemos queimar, levando em conta os níveis 
atuais de emissões. Alguns estudos revelam um 
orçamento de carbono que já estaria no negativo – 
ou seja, teríamos que empregar mecanismos para a 
remoção do dióxido de carbono presente no planeta. 
Outras análises informam que, com o atual nível de 
emissões, ainda haveria orçamento por um período de 
dois a 15 anos – para que tenhamos 66% de chances 
de permanecer dentro do limite de 1,5 ºC. O IPCC 
prevê que o mundo alcançará esse limiar em 2040. 
Levando em conta o fato de que há um retardo de 10 
anos entre a concentração de CO2 na atmosfera e o 
consequente aquecimento, torna-se evidente que 
não temos muito tempo pela frente para reduzir a zero 
nossas emissões.
 
Primeiro, precisamos que as emissões parem de 

crescer até 2020, de modo que, a partir daí, possamos 
reduzi-las drasticamente.  As emissões precisam 
chegar a zero até 2050. Na segunda metade do século 
21, as emissões precisam ficar negativas – ou seja, 
precisaremos empregar mecanismos de remoção de 
CO2.
 
Na prática, isso significa que não podemos nos dar 
ao luxo de ter mais infraestruturas de combustíveis 
fósseis, pois elas nos aprisionam em um mundo 
com mais emissões. Isso também quer dizer que 
precisamos iniciar um processo ambicioso de 
abandono das infraestruturas existentes, o que nos 
leva à questão da nossa capacidade tecnológica.. 
Há quem se engane pensando que as tecnologias 
de captura e armazenamento de carbono (CCS, em 
inglês) sejam a bala de prata que resolverá todos 
os problemas.  A verdade é que, atualmente, não 
há viabilidade econômica nem projetos desse tipo 
em larga escala. Como em outros casos, essas 
tecnologias são uma falsa solução para um problema 
real e muito presente. Soluções engenhosas não nos 
livram das mudanças climáticas – primeiro, temos 
que evitar a emissão de CO2 e de outros gases de 
efeito estufa.  A boa notícia é que as tecnologias de 
emissão negativa não se limitam às CCS. Projetos 
de florestamento em grande escala e outras 
tentativas de incremento da capacidade natural de 
armazenamento de CO2 desempenham um papel 
decisivo para alcançarmos um índice negativo de 
emissões na segunda metade do século 21.
 
Além de soluções alternativas, há também  soluções 
políticas, como a definição de “alvos setoriais, 
códigos de construção, padrões de desempenho, 
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intervenções guiadas por comportamentos e 
precificação do carbono”, que focam na questão 
da demanda. A limitação do aquecimento a 1,5 ºC é 
ambiciosa o bastante para necessitarmos uma mescla 
de políticas de oferta e demanda em níveis globais, 
nacionais e regionais.
 
No campo da energia, 1,5 ºC significa uma 
eletrificação imediata de todos os setores. A 
boa notícia é que somos capazes de realizar uma 
transformação energética em grande escala, de modo 
que a maior parte do mundo utilize, até 2050, energia 
100% limpa, livre e renovável. Economicamente, 
o custo da produção de energia obtida de fontes 
renováveis está se tornando cada vez mais baixo. 
De acordo com a Agência Internacional para as 
Energias Renováveis, a eletricidade obtida de fontes 
renováveis “será consideravelmente mais barata 
do que a oriunda de combustíveis fósseis e, até 
2020, todas as tecnologias de geração de energia 
atualmente comercializadas cairão devido aos custos, 
com muitas fontes renováveis no nível de preços mais 
baixo ou mesmo mais baratas do que os combustíveis 
fósseis”. 

Seguramente o custo da transformação energética 
será relevante, chegando a algumas dezenas de 
trilhões de dólares. Entretanto, se abordarmos a 
viabilidade do limite de 1,5 ºC pela relação custo-
benefício, diversos estudos – alguns da década de 
1990 – apontam que não fazer nada é tão oneroso 
quanto fazer a transição, ou até mais.
Na maioria das análises, os danos de grandes 
desastres são subestimados ou mesmo 
desconsiderados. Sozinha, a temporada de furacões 
no Atlântico em 2017 custou cerca de 200 bilhões 
de dólares em prejuízos. Além disso, esse tipo de 

relação não leva em conta as perdas humanas e de 
biodiversidade que resultam dos limites excedidos. 
Juntando todos esses fatores, torna-se evidente 
que uma transformação equitativa para uma matriz 
energética global pós-combustíveis fósseis não 
é apenas tecnológica e economicamente viável, 
como também se revela um imperativo moral – 
especialmente se considerarmos que, nas palavras 
do IPCC, medidas atenuantes “movem o ônus do 

No campo da energia, 1,5 ºC significa uma eletrificação 
imediata de todos os setores. A boa notícia é que 
somos capazes de realizar uma transformação 
energética em grande escala, de modo que a maior 
parte do mundo utilize, até 2050, energia 100% limpa, 
livre e renovável. 
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presente para o futuro, e respostas insuficientes de 
adaptação aos impactos fragilizam as bases para o 
desenvolvimento sustentável”.  O Dossiê das Pessoas 
pelo Clima inclui diversos exemplos de como isso 
está acontecendo na prática. 
 
O caminho para não ultrapassarmos o limite de 1,5 
ºC é um grande desafio, que exigirá o melhor da 
engenhosidade humana e de nossos ânimos. 
Ao mesmo tempo, há interesses escusos altamente 
poderosos que tentam impedir a transformação. Essa 
é a principal razão pela qual as atuais Contribuições 
Nacionalmente Determinadas dos estados signatários 
do Acordo de Paris nos levam a um aquecimento 
médio global de 3,5 ºC. 

Permanecer abaixo de 1,5 ºC é muito difícil, mas 
não é impossível. As complexidades que dificultam 
previsões mais exatas nos estudos climáticos 
são as mesmas que nos obrigam a rejeitar opções 
insustentáveis. Além disso, os modelos climáticos 
seguem se tornando cada vez mais precisos e 

capazes de prever cenários – a cada atualização, 
conclui-se que temos menos tempo para agir e mais 
impactos a serem enfrentados do que pensávamos. 
Por isso, é de extrema importância o empenho de 
nossos esforços para que o nível de aquecimento seja 
o menor possível.

As incertezas relacionadas ao orçamento de carbono, 
incluindo a possibilidade de já termos ultrapassado 
nossa cota; a enormidade das transformações 
necessárias; e a análise do que já foi perdido com 
uma elevação inferior a 1 ºC podem, por vezes, nos 
desesperar e paralisar nossa ação.. 
Essa letargia é um luxo daqueles que não estão 
lutando por suas vidas diante dos impactos das 
mudanças climáticas –  algo que não nos podemos 
dar, pois a crise climática, cedo ou tarde, afetará a 
todos – e não temos muito tempo para enfrentá-la.
Como mostram as histórias deste dossiê – apenas um 
apanhado das lutas em andamento pelo mundo –, há 
muito trabalho pela frente até conseguirmos derrotar 
a indústria dos combustíveis fósseis e iniciar uma 
transição sistêmica que beneficie a todos.
Nos estudos e relatos que mencionamos neste 
capítulo, encontramos a confirmação de que 
permanecer abaixo de 1,5 ºC é possível. As histórias 
de luta por um mundo livre de combustíveis fósseis 
oferecem a esperança de que, empoderando 
as pessoas e mobilizando nossas comunidades, 
podemos seguir enfrentando esse imenso problema 
e nos mobilizando até que ele seja resolvido. Para a 
maioria, e não para poucos; para as pessoas, e não 
para os lobbies e interesses escusos.

O caminho para não 
ultrapassarmos o limite de 
1,5 ºC é um grande desafio, 
que exigirá o melhor da 
engenhosidade humana e de 
nossos ânimos. 
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