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Agenda Ambiental da América 
Central

Escrito por YCAC LATAM

A América Central—apesar de sua riqueza na história me-
soamericana, biodiversidade e belezas naturais—é palco de 
diversos problemas ambientais e climáticos proeminentes.

Uma vez que as taxas de mudanças climáticas não param 
de crescer, os impactos em países e regiões geografica-
mente vulneráveis, inclusive na América Central, continua 
a piorar e afetar comunidades. A região sofre, principal-
mente, pelos eventos de climas extremos—como secas e 
inundações severas—desmatamento e perda de biodiversi-
dade significante, além da degradação do solo.

Nesta região, os efeitos das mudanças climáticas podem 
ser observados no aumento de temperaturas, mudança 
nos padrões de precipitação, elevação do nível do mar, na 
variação do clima e nos desastres naturais. Dentre os pontos 
mais vulneráveis dos países centro-americanos, os principais 
são, suas grandes extensões litorâneas, a atual dependência 
econômica na agricultura, a tendência a sofrer danos oriun-
dos de tempestades, escassez de água potável e a capaci-

dade de adaptação limitada (México, Caribe e América Cen-
tral: O Impacto das Mudanças Climáticas até 2030, 2009).

América Central é uma das regiões mais expostas a 
desastres naturais e afetadas por mudanças climáticas. Suas 
características geográficas a tornam particularmente vul-
nerável a fenômenos como secas, furacões, deslizamentos 
de terra, além dos desastres geológicos, como terremotos e 
erupções vulcânicas (ECLAC, 2015, como citado em Fraga, 
2020). De acordo com o Índice de Risco Climático Global 
de 2019 da ONG German Wacth (de tradução livre, Vigia 
Alemã)—que analisa a extensão dos impactos de climas 
extremos em cada país—no período de 1998-2017 quatro de 
sete países centroamericanos estavam entre os países mais 
afetados pela mudança climática ao redor do globo: Hondu-
ras (em segundo); Nicarágua (sexto); Guatemala (décimo 
quarto); e El Salvador (décimo sexto) (Eckstein et al., 2019), 
como citado em  Fraga, 2020). 

Devido ao aumento da frequência e intensidade de even-
tos climáticos nos últimos anos, o mesmo indicador mostra 
que, no período entre 2004 e 2013, os países da América 
Central foram, frequentemente, colocados no top dez em 
termos de risco. (Mudanças Climáticas na América Central: 
Impactos em Potencial e Opções de Políticas Públicas, 2012) 
Os furacões impiedosos Iota e Eta, de categoria 4 e 5, ocorri-
dos em Novembro de 2020, são provas recentes da suscepti-

TRINTA POR CENTO 
DA AMÉRICA 
CENTRAL É 

FORMADA POR 
FLORESTAS HOJE EM 
DIA, ISSO EQUIVALE 
A METADE DO QUE 

ERA 50 ANOS ATRÁS.
Frommer’s

https://www.dni.gov/files/documents/climate2030_MexicoCaribCentralAm.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/climate2030_MexicoCaribCentralAm.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_744900.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_744900.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/39150/S1800827_en.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/39150/S1800827_en.pdf
https://www.frommers.com/destinations/central-america/planning-a-trip/sustainable-travel--ecotourism
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bilidade e vulnerabilidade da região a climas extremos que só 
tendem a prevalecer e piorar. Advogada Sênior e gerente de 
programações do Programa de Refugiados Ambientais Inter-
nacional, Kayly Ober, descreve os desastres como exemplos 
de “crises repentinas” (Berardelli and Niemczyk, 2021).

“Desastres sócio-naturais”—onde os fenômenos são agra-
vados pela pobreza e exclusão social—são consequências 
da erosão e sedimentação dos rios, além de outros prob-
lemas causados pelo desmatamento, como dito por Luis Ro-
mano, de El Salvador’s Centro Humboldt. Apenas em Hon-
duras, a área total de florestas tropicais nativas diminui 19% 
entre os anos de 2002 e 2020 (Global Forest Watch, n.d.). 
De acordo com o relatório “Estado das Florestas do Mundo”, 
feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO, pela sua tradução em inglês), a con-
versão de territórios naturais em centros urbanos e agrícolas, 
são a principal causa do desmatamento da América Central, 
concluindo que, 90% das árvores removidas, são para a 
obtenção de combustível de madeira (Valladares, 2011). 

Da mesma maneira, na região, o índice de desmatamento 
também vem acompanhado da grande perda de biodiversi-
dade e degradação do solo. América Central é a casa de 8% 
da flora e fauna mundial (Japan International Cooperation 
Agency, 2017); no entanto, práticas como, extração ma-

deireira, de óleo de dendê e a agropecuária, são os princi-
pais contribuintes para perda de biodiversidade da região, 
em especial, devido ao desflorestamento causado por eles. 
Igualmente, ela sofre de degradação do solo severa, devi-
do ao desmatamento agressivo, à urbanização e ao uso de 
agrotóxicos nas plantações.

  
A maior parte dos problemas da América Central protag-

oniza a interseccionalidade entre mudanças climáticas e o 
status socioeconômico; por exemplo, os problemas ao redor 
do Corredor-Seco. “El Corredor Seco”, é uma região ecológi-
ca na costa centro-americana do Pacífico, onde as épocas 
de seca duram mais de 4 meses; sua área se estende do sul 
do México até a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
rágua, Costa Rica, e Panamá. Segundo o Relatório Situacio-
nal da FAO em 2016 Relatório Situacional da FAO em 2016, 
O Corredor Seco—em especial Guatemala, Honduras e El 
Salvador—está experienciando uma das piores secas dos 
últimos 10 anos, com mais de 3,5 milhões de vítimas car-
entes de assistência humanitária, na maior parte das vezes, 
devido a falta de comida e água potável, além de adversi-
dades econômicas. A seca intensa dessa região deve-se 
ao fenômeno “El Niño” Oscilação Sul. Para a região, esse 
fenômeno climático torna a região particularmente vulnerável 
a chuvas irregulares, o que resulta tanto em secas quanto em 
inundações, que estão se tornando cada vez mais extremas, 
devido a acelerada mudança climática dos dias atuais.

A AMÉRICA 
CENTRAL É A 
REGIÃO QUE 

MAIS SOFRE AS 
CONSEQUÊNCIAS 
DAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS.
Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC); Climate Change 2014: Synthesis Report 

https://www.cbsnews.com/news/climate-change-migration-central-america/
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/HND/?category=summary&dashboardPrompts=eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJkb3dubG9hZERhc2hib2FyZFN0YXRzIiwic2hhcmVXaWRnZXQiLCJ3aWRnZXRTZXR0aW5ncyJdLCJzZXR0aW5ncyI6eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJkb3dubG9hZERhc2hib2FyZFN0YXRzIiwic2hhcmVXaWRnZXQiXSwic2V0dGluZ3MiOnsic2hvd1Byb21wdHMiOnRydWUsInByb21wdHNWaWV3ZWQiOlsiZG93bmxvYWREYXNoYm9hcmRTdGF0cyJdLCJzZXR0aW5ncyI6eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6W10sInNldHRpbmdzIjp7Im9wZW4iOmZhbHNlLCJzdGVwSW5kZXgiOjAsInN0ZXBzS2V5IjoiIn0sIm9wZW4iOnRydWUsInN0ZXBJbmRleCI6MCwic3RlcHNLZXkiOiJkb3dubG9hZERhc2hib2FyZFN0YXRzIn0sIm9wZW4iOnRydWUsInN0ZXBJbmRleCI6MCwic3RlcHNLZXkiOiJzaGFyZVdpZGdldCJ9LCJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwSW5kZXgiOjAsInN0ZXBzS2V5Ijoid2lkZ2V0U2V0dGluZ3MifSwic3RlcHNLZXkiOiJ3aWRnZXRTZXR0aW5ncyIsImZvcmNlIjp0cnVlfQ%3D%3D&location=WyJjb3VudHJ5IiwiSE5EIl0%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjoxNC43MTIyNjM5OTE2NTg1ODUsImxuZyI6LTg2LjIzNzE0MDY1NDk4OTI4fSwiem9vbSI6NS40ODQ1MjY2ODg2MzMwMjE1LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2UsImRhdGFzZXRzIjpbeyJkYXRhc2V0IjoicG9saXRpY2FsLWJvdW5kYXJpZXMiLCJsYXllcnMiOlsiZGlzcHV0ZWQtcG9saXRpY2FsLWJvdW5kYXJpZXMiLCJwb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyJdLCJib3VuZGFyeSI6dHJ1ZSwib3BhY2l0eSI6MSwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX0seyJkYXRhc2V0IjoidHJlZS1jb3Zlci1sb3NzIiwibGF5ZXJzIjpbInRyZWUtY292ZXItbG9zcyIsInRyZWUtY292ZXItbG9zcy0yMDIwIl0sIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWUsInBhcmFtcyI6eyJ0aHJlc2giOjMwLCJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlfX1dfQ%3D%3D&treeLossPct=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9
http://www.ipsnews.net/2011/02/central-america-has-highest-rate-of-forest-loss-in-region/
https://www.jica.go.jp/english/news/field/2017/171221_02.html#:~:text=Central%20America%2C%20which%20accounts%20for,a%20%22biodiversity%20hot%20spot.%22
https://www.jica.go.jp/english/news/field/2017/171221_02.html#:~:text=Central%20America%2C%20which%20accounts%20for,a%20%22biodiversity%20hot%20spot.%22
http://www.fao.org/3/br092e/br092e.pdf
http://www.fao.org/3/br092e/br092e.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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           Quanto mais a América Central, em sua maioria, 
enfrenta, não somente a pobreza crônica, corrupção e altas 
taxas de crimes, mas, também, os efeitos das mudanças 
climáticas, mais pessoas pessoas do outro lado da região 
continuam a se realocar ou migrar em busca de segurança e 
estabilidade econômica, para longe das ameaças ambientais. 
Apenas em 2020—devido ao furacão Iota e Eta—cerca de 
600.000 pessoas de Honduras, Guatemala e do Nicaráguas 
foram realocadas, de acordo com a ONG ACAPS (Es-
critório das Nações Unidas para a Coordenação de Assunto 
Humanitários, 2020). Segundo um relatório de desastres 
climáticos feito em 2020 pelo Centro de Monitoramento de 
Deslocamento Interno  (IDMC, pela sua sigla em inglês), na 
maior parte das vezes, devido a mudanças climáticas, 23,9 
milhões de pessoas ao redor do globo ficaram desalojadas—
cerca de três vezes mais que o número de pessoas desalo-
jadas devido a conflitos naquele ano. Os problemas, tanto 
regionais quanto ambientais, somados aos climas extremos, 
contam como complicações agregadas— como a perda de 
suas casas, insegurança alimentar e poluição ambiental—
que levam às migrações pela América Central. 

De acordo com o relatório de 2018 do Banco Mundial, 
sobre Migração Interna Motivada pelo Clima na América 
Latina entre 1,4 e 2,1 milhões de pessoas centro americanas 
e mexicanas (cerca de um por cento da população) tendem a 

ser realocadas de suas casas até o fim de 2050, devido a fa-
tores relacionados a mudanças climáticas. No entanto, essas 
migrações internas podem aumentar na segunda metade do 
século, devido a impactos climáticos mais fortes combinados 
com o crescimento desenfreado da população; além disso, o 
relatório informa que, se medidas a favor do clima não forem 
tomadas, esse número pode ultrapassar quatro milhões.

Uma vez que, as condições climáticas da América Cen-
tral dependem, principalmente, do status socioeconômico 
de  suas regiões, comunidades inteiras continuam sofrendo 
com os efeitos das mudanças climáticas globais e regionais. 
O ecossistema único da área tem dificuldades de ultrapas-
sar seus arredores, já que, os centro-americanos são parte 
da população que está sendo impactada pelas mudanças 
climáticas de forma desproporcional. Designadamente, 
enquanto o meio ambiente degradar, o sustento e bem estar 
de sua população nativa também o fará. A situação ambiental 
enfrentada pela América Central é uma evidência das lim-
itações ecológicas, sociais e econômicas, todas consequên-
cias trazidas pelas mudanças climáticas. 

https://reliefweb.int/report/honduras/crisisinsight-weekly-picks-17-december-2020
https://reliefweb.int/report/honduras/crisisinsight-weekly-picks-17-december-2020
https://reliefweb.int/report/honduras/crisisinsight-weekly-picks-17-december-2020
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/983921522304806221/pdf/124724-BRI-PUBLIC-NEWSERIES-Groundswell-note-PN3.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/983921522304806221/pdf/124724-BRI-PUBLIC-NEWSERIES-Groundswell-note-PN3.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/983921522304806221/pdf/124724-BRI-PUBLIC-NEWSERIES-Groundswell-note-PN3.pdf
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O Acordo de Paris e a América 
Latina

Escrito por YCAC LATAM

O Acordo de Paris é um tratado internacional de obrigação 
legal sobre as mudanças climáticas, que busca enfrentar os 
efeitos do aquecimento global implementando uma estraté-
gia para limitar o aumento médio das temperaturas globais 
“bem abaixo” de 2 °C, ou idealmente 1,5 °C, melhorando e 
monitorando atividades que contribuem para os gases de 
efeito estufa. O Tratado também visa fortalecer as relações 
diplomáticas a fim de obter ajuda e apoio mútuos entre cada 
país participante e seus esforços de ação climática. “O acor-
do estabelece as bases para criar comunidades e economias 
mais resilientes e ajuda a mobilizar novos investimentos em 
setores-chave, como energia limpa, que por sua vez ajudará 
a mitigar as mudanças climáticas e trazer benefícios locais 
importantes” (ECPA, 2016). Para a América Latina, o envolvi-
mento dos seus líderes no Acordo de Paris é um desafio; 
no entanto, a região provou ser líder nos esforços de ação 
climática.

O mundo assistiu a múltiplas catástrofes climáticas ocor-
rendo na América Latina que afetaram a maioria de seus 
países, seus distintos biomas e seus comunidades, uma 

vez que a região é uma das mais vulneráveis   às mudanças 
climáticas. De acordo com o Acordo, os obstáculos que 
afetam a América Latina e que irão impulsionar a implemen-
tação de novas práticas sustentáveis   (ou seja, prioridades), 
são: redução de emissões, transição para economias de 
baixo carbono e compromisso com a adaptação (ECPA, 
2016). No entanto, na Cúpula de Ação Climática da ONU de 
2019, a co-diretora da ONG “Transforma” na Colômbia, Isa-
bel Cavalier, disse: “A região tem um discurso que não é con-
sistente com a prática. Todos os países se comprometeram 
com os planos climáticos em 2015, mas poucos progrediram 
na implementação deles” (Koop, 2019).  

Dos países que compõem o Acordo de Paris, 61 são da 
Europa e da América Latina, o que representa cerca de um 
terço das 195 partes (Edwards & Timmons Roberts, 2015). 
Essencialmente, todos os países latino americanos fazem 
parte desse acordo; no entanto, é importante ressaltar que, 
apesar de Porto Rico ser independente dos Estados Unidos 
e do seu envolvimento nos planos climáticos da nação, a ilha 
é incapaz de providenciar planos de ação climática nacionais 
e independentes, devido a um status político complicado com 
os EUA.  

A maioria dos planos iniciais acordados pelos países 
latino-americanos, conhecidos como Constituições Deter-
minadas Nacionalmente (NDC, por suas siglas em inglês), 

Busca enfrentar 
os efeitos do 

aquecimento global 
implementando 
uma estratégia 
para limitar o 

aumento médio 
das temperaturas 

globais “bem 
abaixo” de 2 °C, ou 
idealmente 1,5 °C

https://ecpamericas.org/newsletters/what-does-the-paris-agreement-hold-for-latin-america-challenges-and-opportunities/
https://dialogochino.net/en/climate-energy/38878-latin-america-readies-new-climate-pledges-five-years-from-paris-agreement/
https://eulacfoundation.org/en/system/files/Edwards%20Roberts%2013%20EU%20LAC%20Climate%20Change.pdf
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foram referidos como o uso de mecanismos de precificação 
de carbono (estratégia baseada no mercado para reduzir 
as emissões do aquecimento global). No entanto, como o 
Tratado exige que todos os países participantes apresentem 
novos planos climáticos nacionais a cada cinco anos, na 
Cúpula de Ação Climática da ONU de 2019, foi informado 
que, com exceção da Costa Rica, todos os países lati-
no-americanos que apresentaram suas metas climáticas em 
2015 foram considerados insuficientes para ajudar a cumprir 
a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da tempera-
tura em 2 °C (Koop, 2019).

Por isso, é importante reconhecer o significativo potencial 
da América Latina no combate às mudanças climáticas e 
se tornar mais sustentável, especialmente quando se trata 
do setor de energia. De acordo com o Acordo, a principal 
forma para cumprir o objetivo principal do acordo de descar-
bonização é a energia limpa e renovável. Por causa do uso 
abundante de energia hidrelétrica na região, que domina a 
maioria da matriz energética dos países, na América Latina 
possui a maior taxa de penetração de energia limpa em todo 
o mundo (International Finance Corporation, 2016). Na ver-
dade, quatro dos dez principais países que investem em en-
ergia limpa já estão na América Latina: Brasil, Chile, México e 
Uruguai-todos os citados já começaram a investir no setor de 
energia renovável. Portanto, os governos latino-americanos 
devem continuar criando planos regulares a cada cinco anos 

e fazendo esforços consistentes em direção a infraestruturas 
sustentáveis   e resilientes, bem como incentivar e apoiar o 
setor público e privado na direção de um modelo de negócios 
mais sustentável, na busca por obter viabilidade de longo 
prazo desses efeitos.

Não obstante, também é importante reconhecer os países 
latino-americanos que se comprometeram com esforços 
adicionais no combate às mudanças climáticas por meio do 
Acordo de Paris. Países como Chile, Colômbia e Costa Rica 
contribuíram na criação de iniciativas que buscam conter 
o impacto do aquecimento global. De acordo com Maxwell 
et al. (2020), em abril de 2020, o Chile se tornou um dos 
primeiros países do mundo a anunciar uma Contribuição 
Nacionalmente Determinada (NDCs, por suas siglas em in-
glês) atualizada no âmbito do Acordo de Paris. Dentro de seu 
plano atualizado, foi proposta uma Lei de Mudança Climática 
que institucionalizará o compromisso do país de alcançar a 
neutralidade das emissões de carbono até 2050. Na Colôm-
bia, o presidente Ivan Duque anunciou que o novo NDC do 
país incluirá uma meta para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa em 51 por cento até 2030 , acima da meta 
anterior de 20 por cento, bem como implantar soluções de 
transporte limpo, conservar ecossistemas da Amazônia e do 
Páramo, combater o desmatamento e expandir seu sistema 
de pagamento por serviços ambientais (Maxwell, Herrera, 
Carey-Webb, Martinez, 2020). Da mesma forma, em 2019, a 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e794608-cc7d-4499-9b6f-5342d7b6ddbc/LAC+1Trillion+6-13-16+web+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lmsI-Rx
https://www.nrdc.org/experts/amanda-maxwell/latin-americas-2020-climate-leaders-and-laggards
https://www.nrdc.org/experts/amanda-maxwell/latin-americas-2020-climate-leaders-and-laggards
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Costa Rica se comprometeu a se tornar neutra em carbono até 2050, lançando um Plano de Descarbonização que envolve 
estratégias como eletrificação do sistema de transporte público, eficiência energética e práticas agrícolas aprimoradas (Max-
well, Herrera, Carey-Webb, Martinez, 2020 )

Além disso, as perdas econômicas na América Latina devido às mudanças climáticas podem chegar a US $100 bilhões 
anuais até 2050, de acordo com estimativas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2012). Nas negociações do 
Acordo, os países latino-americanos buscaram destacar a importância da adaptação e a urgência de identificar e financiar 
respostas aos piores impactos das mudanças climáticas (Herrera, 2015). Portanto, o Acordo de Paris abre portas para os 
países colaborarem nos esforços para mitigar o impacto das mudanças climáticas no meio ambiente e na sociedade, todos 
com uma causa comum para “alcançar um mundo neutro para o clima até meados do século”.

Por todas as razões mencionadas, é importante reconhecer que o combate às mudanças climáticas requer tempo, resil-
iência e comprometimento para agir. A América Latina é a região mais comprometida no combate à maior ameaça à Terra e 
à sociedade, com um quadro claro e intersetorial visão sobre transformação climática, econômica e social.

O Acordo de Paris abre portas para os países colaborarem 
nos esforços para mitigar o impacto das mudanças 

climáticas no meio ambiente e na sociedade, todos com uma 
causa comum para “alcançar um mundo neutro para o clima 

até meados do século”.

https://www.iadb.org/en/news/latin-america-and-caribbean-face-massive-economic-damages-global-warming-report-warns
https://www.nrdc.org/experts/carolina-herrera/paris-climate-agreement-explained-what-it-means-latin-america
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Árvores são subestimadas
Escrito por Gabriela Echeverria

Desmatamento é o processo de remoção de florestas, ou 
de uma só floresta, em massa. Essencialmente, é causado 
por atividades humanas, devido a exploração de madeira 
feito pela indústria da mesma, além do objetivo de obtenção 
de terras para plantações agrícolas ou criação de gado. 
De acordo com a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), entre 2015 e 2020, a taxa 
de desflorestamento global cresceu cerca de 10 milhões 
de hectares. Indubitavelmente, a indústria madeireira abre 
caminho para vários outros problemas, como erosão do solo 
e a  desestabilização dos lençóis freáticos, o que favorece 
secas e inundações.

O problema do desflorestamento é muito significativo 
no país da América Central, El Salvador, de tal forma que, 
mesmo da janela onde moro, seus efeitos podem ser ob-
servados--hectares inteiros estão sendo desmatados para a 
construção de edifícios, apartamentos e condomínios. Essa 
prática leva à destruição do habitat de diversas espécies e 
contribuem com o aquecimento global, mas, dar um fim nela, 
requer esforços e gastos que poucas pessoas e empresas 
estão dispostas a pagar. Para El Salvador, essa restauração 
deveria ser prioridade, uma vez que, pelo menos 85% de sua 
cobertura florestal desapareceu de 1960 para cá. Atual-
mente, cerca de 50% das terras salvadorenhas não são mais 
aptas para o crescimento vegetal e, aproximadamente, a 
mesma quantidade de terras do país sofre de erosão do solo 
(Earth Law Center, 2019).

 
El Salvador é um país relativamente pequeno--chamado 

de “el pulgarcito de América” (o polegarzinho da Améri-
ca)--logo, pessoas assumem que não deve ser difícil con-
ter os danos feitos por nós,  salvadorenhos. Porém, muito 
pelo contrário, é extremamente complicado dividir recursos 
poucos e escassos entre milhões de pessoas, e, ao mesmo 
tempo, restaurar e protegê-los. Acredita-se que esse fenôme-
no ocorra devido a nossa pouca variedade da fauna e flora, 
uma vez que a maior parte do nosso território é populariza-
do. Portanto, é muito difícil fazer com que os salvadorenhos 
entendam que o desflorestamento é um problema real e que 
não precisamos esperar a extinção de animais para tomar 
partido da situação.

As florestas purificam o ar que respiramos, ajudam a fixar 
o solo,  e previnem contra deslizamentos; no entanto, seus 
benefícios não parecem ser o suficiente para preservá-las. 
Os efeitos causados pelas árvores cortadas em El Salvador 
podem ser observados no aumento da temperatura, que 
costuma vir acompanhada de bastante névoa, espécies de 
passarinhos e outros animais entrando em casas em busca 

http://www.fao.org/state-of-forests/en/#:~:text=Between%202015%20and%202020%2C%20the,80%20million%20hectares%20since%201990.
http://www.fao.org/state-of-forests/en/#:~:text=Between%202015%20and%202020%2C%20the,80%20million%20hectares%20since%201990.
https://www.earthlawcenter.org/blog-entries/2019/5/seeking-rights-for-natural-forests-in-el-salvador#:~:text=Loss%20of%20Forests%20in%20El%20Salvador&text=Almost%2085%20percent%20of%20its,%2C%20social%2C%20and%20economic%20impacts.
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de comida e abrigo, além da destruição de passagens inteiras. E esses são apenas alguns dos muitos impactos que demon-
stram o quanto estamos maltratando nosso pequeno pedaço de terra.

El Salvador é o segundo país mais desmatado da América Latina, perdendo apenas pro Haiti (Earth Law Center, 2019), 
e se não começarmos logo a mudar, ele se tornará o primeiro. Como ficou definido na Conferência Mundial sobre Redução 
de Riscos de Desastres, em 2005, o país é considerado um dos lugares mais vulneráveis a desastres naturais do mun-
do-- fato que dá-se, principalmente, devido ao desflorestamento. Dentre as medidas que podem ser tomadas para mudar 
as condições ambientais do país está o incentivo ao reflorestamento. Países vizinhos já implementaram tal solução, que se 
mostrou bem sucedida; mesmo assim, ela ainda não foi testada em El Salvador. Logo, a única alternativa está nas mãos dos 
cidadãos conscientes, organizações e companias, do contrário, poucas ações seriam tomadas.

Os efeitos da mudança climática e problemas causados pelo ser humano ao observados por mim diariamente. Portanto, 
te convido a me ajudar aí de casa, ajustando nossos hábitos e consumos para outros mais sustentáveis. Especialmente, 
aqui estão alguma das formas de fazer a sua parte, plantar árvores, usar menos papel e reciclar e/ou substituí-lo quando 
possível, reciclar em geral, não comprar produtos que possuam azeite de dendê, apoiar organizações que lutam contra o 
desflorestamento e a mudança climática e, se possível, doa pra elas. O desmatamento é um problema que envolve todos 
nós, logo, devemos combater as injustiças cometidas contra o nosso planeta. Porque, assim como dito por Lorax: “Eu falo 
pelas árvores, pelas árvores que não tem boca”.

https://www.unisdr.org/2005/mdgs-drr/national-reports/El-Salvador-report.pdf
https://www.unisdr.org/2005/mdgs-drr/national-reports/El-Salvador-report.pdf
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Calendário Ambiental

Dia da Terra
22 de abril de 2021

Em 22 de abril, mais de um bilhão de pessoas de cerca de 200 países se juntarão para comemorar o Dia da Terra 
pelo 51º ano consecutivo. O Dia da Terra, comemorado pela primeira vez em 1970 como um movimento ambientalista, foi 
estabelecido como uma forma de conscientizar sobre a condição ambiental da Terra. Este feriado nasceu devido a preocu-
pação com diferentes eventos ameaçadores, como o aumento de gases de efeito estufa, poluição do ar, derramamentos de 
óleo, fábricas poluentes, usinas de energia, despejo do esgoto, lixões tóxicos, pesticidas e rodovias no planeta; bem como 
a alarmante perda de biodiversidade e natureza selvagem. Atualmente, o Dia da Terra é reconhecido mundialmente e é 
considerado a maior celebração secular do mundo. Neste dia, acontecem diversas manifestações e atividades, de forma a 
sensibilizar e exigir ações dos governos locais e nacionais, visto que os efeitos das alterações climáticas se tornam cada 
vez mais alarmantes. Hoje, o uso das redes sociais e outras mídias digitais tornou-se crucial para antecipar conversas sobre 
o meio ambiente e unir as pessoas para atuar contra as questões ambientais e as mudanças climáticas, de modo que isso 
impacta todas as pessoas, comunidades e países. O tema do Dia da Terra deste ano é “Restaure Nossa Terra ‘’, focado no 
reflorestamento, limpeza, renovação das terras dos agricultores para a agricultura e educação climática. Para saber mais 
sobre o Dia da Terra e se envolver na luta pela ação climática, visite https://www.earthday.org/earth-day-2021/.

Enigma sustentável

Enigma sustentável! Eu 
pareço não pesar nada, 
mas você me produz em 
toneladas, meu impacto 
é enorme. Saio de seus 

pulmões.

https://www.earthday.org/earth-day-2021/
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Cinco anos desde que a história da ação climática foi feita
22 de abril de 2021

O Acordo de Paris é um tratado internacional das Nações Unidas que se compromete a lutar contra as mudanças climáti-
cas e seus efeitos por meio de mitigação, adaptação e financiamento. Em 22 de abril de 2016, na Convenção-Quadro das 
Nações Unidas, 175 países assinaram o Acordo, marcando cinco anos desde que um passo monumental em direção à ação 
climática global foi dado. O Acordo de Paris está comprometido por 195 países-quase todas as nações da Terra-e busca 
utilizar a transformação econômica e social para realizar ambiciosos esforços de ação climática, com o objetivo comum de 
manter as temperaturas globais “bem abaixo” de 2 °C. Por meio desse tratado, os países são capazes de ajudar uns aos out-
ros fornecendo auxílio financeiro, tecnológico e/ou apoio à capacitação, permitindo uma iniciativa de colaboração internacio-
nal para reduzir os efeitos da mudança climática em todo o mundo. O documento de 32 páginas estabelece um plano para 
mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como, mas não limitado ao aumento das temperaturas globais através de cortes 
de 40% nas emissões de Gases de Efeito Estufa e crescimento de pelo menos 32% de participação para energia renovável 
até 2030. Desde a assinatura, houve algum progresso graças ao Acordo de Paris, contudo são necessários mais e maiores 
esforços globais para atingir as metas estabelecidas. Para obter mais informações sobre as promessas de cada país envolvi-
do em relação às mudanças climáticas, visite https://www.carbonbrief.org/paris-2015-tracking-country-climate-pledges

https://www.carbonbrief.org/paris-2015-tracking-country-climate-pledges
https://www.carbonbrief.org/paris-2015-tracking-country-climate-pledges
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Nossos Parceiros

Sommos é um aplicativo online do tipo super-
mercado que permite aos consumidores com-
prar alimentos frescos e outros produtos locais 
com embalagens e recipientes reutilizáveis   
sem plástico e entregues em bicicletas--uma 
experiência verdadeiramente sustentável. A 
Sommos se esforça para dar mais sem agredir o 
meio ambiente. Para saber mais sobre o tra-
balho que estão fazendo, visite https://sommos.
mx/\n\n.

YCAC LATAM recentemente teve a oportuni-
dade de entrevistar Sommos. Para ler o artigo 
sobre quem eles são e seu modelo de negócios.

FIQUE LIGADO PARA AS NOTÍCIAS DO PRÓXIMO MÊS SOBRE A AMÉRICA CENTRAL!
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