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Nesta aula, ministrada pelo Prof. Dr. Luiz Marques, foi discutida como as ações
humanas estão influenciando as mudanças climáticas e as projeções deste impacto nas
próximas décadas.
Dentro da comunidade cientifica, o fato de as mudanças climáticas serem
causadas pela ação humana é unânime, porém para a população em geral ainda não há
um consenso, sendo que muitos líderes mundiais não acreditam ou duvidam de que
pontos como o aquecimento global.
Um dos maiores desafios enfrentados, quando o assunto são as mudanças
climáticas, é a de demonstrar e convencer que é possível ter uma produção eficiente e
lucrativa mantendo políticas ambientais responsáveis.
As projeções feitas por diversos estudiosos sugerem que em cerca de 10 anos a
temperatura média global aumentará cerca de 2°C por ano, que é a temperatura limite
definida no Acordo de Paris. Esse aumento de 2°C nunca foi enfrentado pela
humanidade, gerando mais um desafio para a vida na Terra.
Os próximos 10 anos são cruciais para que esse aumento seja postergado, onde
a emissão de gases de efeito estufa deve ser diminuída ano após ano até um momento
que tenha emissão negativa. Porém, as projeções mostram que mesmo com todo esse
esforço a média da temperatura global deve alcançar os 2°C, porém mais tarde do que
se mantermos os ritmos de emissões atuais. A população mundial deve mudar seus
hábitos alimentares, reduzindo o consumo de carne, pois a produção de carne é muito
prejudicial ao meio ambiente.
Portanto, a palestra mostrou que as ações humanas nos levaram a um cenário
muito preocupante, onde há uma grande probabilidade de que, inevitavelmente, os
próximos anos da humanidade sejam cada vez mais difíceis, porem podem ser
amenizados caso sejam tomadas medidas ambientais o mais rápido possível.

