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Pesquisadora americana diz que ainda há muita incerteza sobre o aquecimento global 
 
Os furacões são a especialidade de Judith Curry, diretora da Escola de Ciências da Terra e da 
Atmosfera, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. Agora ela está no olho 
da tempestade. A confusão começou no fim do ano passado, quando Judith fez críticas 
públicas aos pesquisadores Michael Mann, da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos 
Estados Unidos, e Phil Jones, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, acusados de 
distorcer dados científicos, a partir de e-mails vazados. Jones e Mann foram inocentados por 
investigações das universidades e do comitê científico britânico. Mas Judith afirma que o 
problema de credibilidade não acabou. Ela não questiona que a Terra esteja esquentando. Nem 
que isso seja causado por emissões humanas. Mas afirma que são exageradas as previsões 
catastróficas emitidas pelo IPCC, o painel de cientistas reunido pela ONU. 
 

 

QUEM É 
É diretora da Escola de Ciências da Terra e da 
Atmosfera, do Instituto de Tecnologia da 
Geórgia, nos Estados Unidos  
 
O QUE FEZ 
 Publicou recentemente artigos em que critica 
cientistas do clima, integrantes do IPCC, o 
painel da ONU  
 
ATUAÇÃO CIENTÍFICA 
 Foi do conselho da Sociedade Americana de 
Meteorologia. Editou a revista Journal of Applied 
Meteorology. Já trabalhou para a Nasa, a 
agência espacial americana 

 
ÉPOCA – A senhora tem medo das consequências das mudanças climáticas? 
 
Judith Curry – Existem riscos significativos associados a elas. Toda essa questão de o que 
são as mudanças climáticas “perigosas” não foi adequadamente avaliada. Mas não estou 
pessoalmente amedrontada com isso.  
 
ÉPOCA – Os cientistas estão cumprindo sua missão de informar o público? 
 
Curry – A percepção pública de que o aquecimento global é uma emergência planetária 
provavelmente teve seu auge entre 2005 e 2007, com o Furacão Katrina e o filme de Al Gore. 
Desde então, o interesse vem caindo. O ceticismo com as mudanças climáticas agora 
questiona se os impactos do aquecimento são grandes ou predominantemente adversos. E se 
algo pode ser feito para melhorar a situação. O debate público se deteriorou para tentativas de 
desacreditar ou censurar os cientistas. E o que vemos são propagandas para influenciar a 
política, e não para informar o público. 
 
ÉPOCA – Qual é o risco disso? 
 
Curry – Muitos pesquisadores, genuinamente preocupados com os riscos do aquecimento, 
inclusive eu mesma, estão desapontados com as decisões políticas para enfrentar o desafio 
climático. Para começar, creio que é preciso fazer alterações no IPCC, para restabelecer sua 
credibilidade. O processo precisa ser mais aberto. É preciso selecionar melhor os autores e os 
revisores. Uma equipe de inspetores deve supervisionar o processo e investigar queixas. 
Diante do vazamento de e-mails, devemos mudar a maneira de avaliar as incertezas. Muitas 



vezes, nos relatórios do IPCC, um mero julgamento de um especialista substituiu a análise 
científica rigorosa do grau de incerteza dos dados. Estamos falando de imprecisões na hora de 
ajustar os dados de temperatura para compensar os efeitos de calor urbanos (o crescimento 
das cidades, com a concentração de cimento e asfalto, aumenta a temperatura artificialmente 
na região). Ou para preencher regiões da Terra para onde não há dados disponíveis. 
 
ÉPOCA – O que ainda não sabemos sobre as mudanças climáticas? 
 
Curry – Há muitas incertezas ainda. Elas estão associadas aos registros de temperatura no 
passado. E também aos modelos climáticos que os pesquisadores rodam no computador para 
simular os comportamentos da atmosfera e fazer estimativas para o futuro. 
 
ÉPOCA – Será que a ciência já consegue estabelecer o grau de seriedade da crise climática? 
 
Curry – Não se sabe ao certo quanto do aquecimento ocorrido na segunda metade do século 
XX pode ser atribuído à ação humana. E ainda não são exatas as projeções para o 
aquecimento previsto para este século. 
 
ÉPOCA – Devemos esperar que essas incertezas sejam reduzidas ou eliminadas antes de 
tomarmos atitudes que evitem as piores consequências das mudanças climáticas? 
 
Curry – Não é o que estou sugerindo. As incertezas não podem ser eliminadas. Nós tomamos 
decisões o tempo todo diante de situações incertas. Só que o grau de imprecisão nas previsões 
precisa ser levado em conta no processo decisório. As chances de consequências trágicas do 
aquecimento são no mínimo tão altas quanto as de que houvesse armas de destruição em 
massa no Iraque. No fim, elas não existiam, mas nós fomos à guerra assim mesmo. Temos um 
histórico de decidir agir para evitar coisas ruins mesmo quando a probabilidade é baixa. 
 
ÉPOCA – Como discernir os céticos legítimos dos lobistas da indústria que apenas desejam 
aumentar a confusão? 
 
Curry – A questão fundamental gira em torno de dados e modelos científicos. O cético 
genuíno fará argumentos e debaterá a partir disso nas revistas científicas ou nos blogs 
técnicos.  
 
ÉPOCA – A senhora vê alguma campanha de lobby da indústria dos combustíveis fósseis para 
aumentar a confusão? 
 
Curry – Isso existe também. Mas não vejo como um fator importante no ceticismo geral em 
relação às mudanças climáticas. A maioria das pessoas que escrevem contra o controle de 
emissões usa argumentos políticos ou econômicos. Elas não se importam com a ciência. Nem 
se poderia chamá-las de céticas. Há outros céticos com formação científica. Mas poucos 
recebem algum dinheiro das empresas de petróleo ou carvão. Entidades como o Instituto de 
Empresas Americanas ou o Instituto para Empresas Competitivas estão preocupadas com 
políticas que possam afetar a competitividade dos Estados Unidos e de nossa economia. Por 
isso, gastam tempo e dinheiro organizando conferências e exigindo informações dos 
pesquisadores do clima.  
 
ÉPOCA – Como a senhora vê a controvérsia gerada pelos e-mails que vazaram na 
Universidade de East Anglia? 
 
Curry – Os e-mails alimentam preocupação sobre os métodos usados para construir a 
sequência histórica de temperaturas na superfície da Terra nos últimos 1.000 anos. É o 
chamado “taco de hóquei” (que mostra um longo período de temperaturas mais baixas e uma 
elevação brusca nos últimos anos, como a ponta do taco). Além disso, os e-mails levantam 
dúvidas sobre o comportamento dos cientistas em relação ao processo de avaliação por 
colegas de cada estudo, antes de ele ser publicado em revistas científicas. E talvez haja até 
violações à Lei de Liberdade de Informação (ou FOA, na sigla em inglês, lei que dá ao cidadão 
o direito de pleitear o acesso a dados oficiais sigilosos). 



 
ÉPOCA – As mensagens trocadas por Michael Mann e Phil Jones mostram algum sinal de 
comportamento impróprio? 
 
Curry – Existem várias investigações para avaliar isso. A partir do que eu sei, a resposta seria 
“sim”. 
 
ÉPOCA – Os inquéritos do comitê científico britânico e da Universidade da Pensilvânia 
inocentaram Mann e Jones.  
 
Curry – Eu concordo com a conclusão dos inquéritos de que não há evidências de conduta 
científica errada. Não vi nenhum sinal de plágio ou falsificação de dados no trabalho dos 
cientistas. Não guardar todos os dados, selecioná-los arbitrariamente e usar métodos 
estatísticos inadequados não configura erro de conduta. Mas também não inspira confiança no 
produto da pesquisa. O comportamento desses cientistas, como desqualificar críticas e mostrar 
pouca transparência, atrasou o levantamento dos dados de temperatura que eles usaram. Mas 
eu acho que está na hora de parar de focar no comportamento individual e começar a reavaliar 
todo o processo de avaliação científica do IPCC. 
 
ÉPOCA – O que precisa mudar no IPCC? 
 
Curry – Ele precisa ser mais aberto a opiniões diferentes e à verificação externa. Há uma 
corrida para publicar artigos em revistas científicas logo antes do fechamento do IPCC. 
Claramente, os cientistas querem que seus trabalhos sejam incluídos. Há a percepção de que a 
melhor forma de incluir seu trabalho é apoiar a narrativa básica do IPCC. E os cientistas do 
IPCC tentam desqualificar pesquisadores que publicam artigos com opiniões contrárias. Além 
disso, para continuar relevante, o IPCC não pode mais se limitar a resumir a literatura 
científica a cada cinco anos. Ele precisa abrir o leque de visões científicas sobre o aquecimento 
e opções políticas para enfrentá-lo.  
 
 
Fonte: Época, 3 maio 2010. Disponível em: <http://epoca.com.br>. Acesso em: 7 
maio 2010. 
 


