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Introdução: Existem controvérsias sobre causas e efeitos do aquecimento global, desse
modo, a temática exige detalhamento visando preservar a biota. Os prognósticos sobre
o aquecimento global bem como discutir causas, envolvem questões complexas.
Destaca-se que há necessidade de intensificar as pesquisas sobre os fatores que causam
as mudanças climáticas, estabelecendo comparações das características do presente
aquecimento em relação às características dos paleoaquecimentos. Nesse contexto,
abordar diversos pontos de vista pode trazer informações importantes sobre o tema,
auxiliando na formação de opinião embasada cientificamente. Além disso, a
divulgação desses resultados pode estimular ações capazes de contribuir para mitigar o
transtorno ambiental. Objetivo: O objetivo deste trabalho é fomentar a discussão sobre
o aquecimento global, explicitando ações auxiliares aplicáveis para redução da
concentração de poluentes antropogênicos na atmosfera, considerados como causa
principal do efeito estufa. Metodologia: A coleta de dados ocorreu através de revisão
da literatura. Artigos científicos foram acessados com base de dados Scielo publicados
nos últimos dez anos, sendo utilizados 10 artigos nacionais e 02 internacionais,
disponíveis on-line em texto completo. Foram utilizados como descritores:
aquecimento global, efeito estufa e potencial de aquecimento global. O uso dessa
metodologia permitiu a organização dos dados, identificar aspectos convergentes e
discrepantes em referências sobre esse tema em particular.
 Resultados: Gases do efeito estufa, como vapor de água e dióxido de carbono,
absorvem uma parte da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e
irradiam uma parte da energia de volta para a superfície.  De fato, é a presença desses
gases atmosféricos que torna viável a existência humana, pois, caso não existissem
naturalmente, a temperatura média do planeta seria muito baixa, da ordem de 18ºC
negativos. A troca de energia entre a superfície e  atmosfera proporcionam uma
temperatura média global, próxima à superfície, de 14ºC. Entretanto, a exploração
econômica ao nível mundial oportuniza o aumento antrópico daquelas substâncias,
desse modo, afirma-se que é um fator preponderante interferindo na dinâmica
ambiental contribuindo com as mudanças climáticas.  Verifica-se aí a relevância
quanto à aplicação de medidas mitigadoras, dentre essas, destaca-se a diversificação da
matriz energética com substituição do uso de combustíveis derivados do petróleo e
ampliação das técnicas que promovem os mecanismos sumidouros. Além dessas,
incentivo às práticas agrícolas sustentáveis, estímulo ao transporte coletivo;
preservação dos recursos naturais, com particular atenção ao bioma Mata Atlântica; e
capacitação da Defesa Civil para atendimento aos desastres. Essas medidas contribuem
para redução das vulnerabilidades dos sistemas ecológicos favorecendo o status
socioambiental. Conclusão: Há necessidade de estimular pesquisas em relação aos
fatores relacionados com as mudanças climáticas.  Entretanto, é possível afirmar que a
queima de combustível intensifica a problemática. Desse modo, exige-se a aplicação
de medidas mitigadoras, dentre essas, destaca-se a diversificação da matriz energética
com substituição do uso de combustíveis fósseis.
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