


tador da Universidade de East Anglia. que fica no 
Reino Unido e é um dos principais centros da pes-
quisa sobre o aquecimento global. De lá saem vários 
dos números que a ONU utiliza em seus estudos -
em que os governos de todo o mundo se baseiam 
para tomar decisões sobre o assunto. Os hackers 
roubaram 1000 e-mails e 2 mil documentos, em que 
os cientistas debatem questões técnicas - inclusive 
uma série de mensagens em que discutem um "tru-
que" para "esconder um declínio" (palavras deles) 
na quantidade de CO2 presente na atmosfera em 
épocas passadas. O episódio, apelidado pela im-
prensa de Climagate (uma referência a Watergate, 
escândalo que derrubou o presidente americano Ri 
chard Nixon nos anos 70), gerou uma polêmica 
mundial. Quem não acredita no aquecimento glo-
bal, ou acha que ele não é obra da humanidade, en-
carou os tais e-mails como suposta prova disso. E os 
cientistas foram acusados de manipulação de dados. 
Montaram-se vários comitês independentes para 
investigar o caso, que chegaram a uma conclusão 
unânime. Os números do aquecimento global esta-
vam certos e o tal truque era apenas um procedi-
mento matemático. Os pesquisadores tinham des-
cartado alguns poucos números de medição de 
temperatura - que estavam muito diferentes dos 
demais, e por isso provavelmente errados. É uma 
técnica estatística válida e aceita pela ciência. 

Mas essa novela abriu uma nova discussão: existe 
muita coisa que ainda não entendemos sobre o 
aquecimento global. O básico, todo mundo sabe. O 
homem queima combustíveis fósseis e isso libera 
C02, que se acumula na atmosfera e provoca o famo-
so efeito estufa, que impede que o calor se dissipe e 
deixa a Terra mais quente. Só que isso não conta 
toda a história. A emissão de CO2 desencadeia efeitos 
estranhos no planeta. E isso faz com que elementos 
aparentemente inofensivos se voltem contra a hu-
manidade, piorando o aquecimento global. 

A água, por exemplo. Água é vida. É difícil acredi-
tar que ela possa ter algum efeito maléfico sobre al-
guma coisa, quanto mais piorar o aquecimento glo-
bal. Mas é justamente isso que pode estar 
acontecendo. Vamos explicar. Pense na água em es-
tado sólido: gelo. Localizado principalmente nos 
polos, ele ajuda a refrigerar o planeta. Não porque é 
frio, mas porque é branco. Sabe quando está muito 
sol e você usa uma roupa branca, porque essa cor 
reflete melhor os raios solares? Com o gelo, é a mes-
ma coisa. Como ele é clarinho, reflete bem a radia-
ção solar - faz com que o calor que chega à Terra seja 

rebatido de volta para o espaço. Com o aquecimen-
to global, o gelo está derretendo, virando água e 
aumentando o nível dos oceanos. Só que o mar não 
reflete tão bem a radiação solar. Na verdade, ele ab-
sorve essa radiação, fica mais quente e sua água eva-
pora. E é aí que o problema começa. 

Quanto mais os oceanos esquentam, mais água 
evapora. Na forma de gás, a água tem muita capaci-
dade de reter calor: é uma substância quase tão po-
tente quanto o C02 na produção do efeito estufa. 
Quanto mais vapor d'água, mais calor retido na at 
mosfera - o que, por sua vez, deixa os oceanos ainda 
mais quentes, realimentando o processo. Ninguém 



sabe exatamente o tamanho do problema, mas se-
gundo estimativas feitas pelo climatologista Richard 
Linzen, do Instituto de Tecnologia de Massachuset-
ts (MIT), a cada 1 grau de aquecimento global causa-
do pela emissão de CO2 o vapor d'água poderia adi-
cionar até 0,7 °C. Um estudo produzido pela equipe 
da cientista Susan Solomon, da Noaa (agencia do 
governo dos EUA que estuda os oceanos e a atmos-
fera), demonstrou, com dados de satélites e de ba-
lões meteorológicos, que a quantidade de vapor 
d'água na estratosfera disparou nos anos 90 - e foi 
responsável por quase 30% do aquecimento global 
ocorrido nessa década. Em suma: a água na atmos-

fera potencializa o efeito do 
C02 e piora o efeito estufa. Mas 
ela também é capaz de uma 
coisa que o C02 não faz: formar 
nuvens. E as nuvens são bran-
cas, ou seja, refletem os raios 
solares de volta para o espaço e 
aliviam o aquecimento da Ter-
ra. Ou não. "As nuvens na bai-
xa atmosfera [cuja base está a 
até 2 quilômetros de altura do 
solo] têm esse efeito, mas nu-
vens na alta atmosfera [a mais 
de 6 quilômetros do solo] acir-
ram o efeito estufa, rebatendo 

calor de volta para a Terra", explica o climatologista 
Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). Aqui está mais um mistério para a 
ciência. Os cientistas suspeitam que a questão tenha 
a ver com a temperatura das nuvens. Quando elas 
estão no alto, são mais frias - e mais propensas a 
absorver e reter o calor do Sol. o que acabaria es-
quentando a atmosfera. A tese é aceita pela maioria 
dos especialistas, que só não entram em acordo 
quanto à intensidade do efeito. Números divulgados 
pelo IPCC (a agência da ONU que estuda o aqueci-
mento global) apontam que as nuvens podem adi-
cionar de 0,4 a 2,3 °C à temperatura do planeta. Se 
essa estimativa parece imprecisa, é porque é mesmo 
- vem de simulações de computador, que têm uma 
margem de erro considerável. Elas têm 300 quilô-
metros de precisão, ou seja, não conseguem calcular 
corretamente fenômenos que sejam menores do que 
isso - como as nuvens. "Esse é o principal problema 
das simulações", explica Nobre. 

Sol, plantas, pessoas e trapalhadas 
Há mais fatores que podem influenciar as mudanças 
climáticas. Até o mais básico deles - o Sol. Ele não 
trabalha de forma constante: segue ciclos que alter-
nam fases de atividade mais e menos intensa. Isso 
muda a quantidade de radiação que chega à Terra -
e, consequentemente, o clima. Ao longo do século 
20, o Sol passou por períodos de alta atividade, o que 
provocou parte do aquecimento global (cerca de 0,1 
dos 0,76 °C registrados ao longo desse período). Nos 



© últimos 10 anos, nossa estrela-mãe entrou numa 
fase de calmaria. Mas (como você ficou sabendo na 
última edição da SUPER) a Nasa prevê que a radia-
ção solar possa voltar a aumentar a partir de 2013. 

Até as plantas podem piorar o aquecimento glo-
bal. Foi isso o que constatou um estudo recente fei-
to pelo cientista atmosférico Long Cao, da Universi-
dade Stanford. Ele descobriu que o aumento da 
concentração de CO2 na atmosfera faz com que a fi-
siología das plantas se modifique, com um efeito 
ruim sobre a temperatura. Ora, mas os vegetais 
sempre foram tidos como a grande salvação do pla-
neta, porque tiram carbono da atmosfera por meio 
da fotossíntese. Como pode ser verdade uma coisa 
dessas? Acontece que, além de fazer a fotossíntese e 
absorver CO2 da atmosfera, as plantas também têm 
outro papel importante. Elas transpiram, e com isso 
retiram calor do próprio organismo, de quebra res-
friando a superfície terrestre. O problema é que, 
quando o CO2 se torna excessivo, as plantas passam 
a transpirar menos - e esse ar-condicionado natural 
para de funcionar (veja no infográfico ao lado). Os 
cientistas de Stanford descobriram que a falta de 
transpiração nas plantas é 
responsável por 16% do aque-
cimento global que estamos 
vivendo hoje. Em algumas re-
giões do globo, como partes 
da América do Norte e da Ásia, 
o efeito é ainda mais forte: 
25%. "Nós mostramos que o 
efeito fisiológico precisa ser 
levado em conta nas proje-
ções climáticas", diz Cao. 

E outro estudo colocou ain-
da mais lenha na fogueira - ou 
melhor, calor na atmosfera. 
Até o estresse das plantas 
pode acabar contribuindo 
para o aquecimento global. 
Pesquisadores da Universidade de Caiganry no Cana-
dá, perceberam que, quando alguns tipos de plan-
tação são expostos a secas ou temperaturas mais 
altas (fenômenos que podem ser provocados ou in-
tensificados pelo aquecimento global), as plantas 
ficam estressadas e começam a liberar mais metano 
- um gás extremamente perigoso para o aqueci-
mento global porque retém 23 vezes mais calor na 
atmosfera do que o CO2. Esse efeito foi comprovado 
em 7 tipos de plantação, entre elas o trigo - que é o 
vegetal mais cultivado do planeta. As plantas podem 
fazer mal. Já um determinado tipo de poluição, 
quem diria, pode fazer bem: os aerossóis. Eles são 

partículas suspensas na atmosfera e podem ter di-
versas origens, como queima de combustíveis, 
erupções vulcânicas e até poeira. E podem tanto au-
mentar quanto diminuir a temperatura da Terra. A 
queima de combustíveis fósseis (gasolina, por exem -
plo) gera partículas de carvão, que são pretas e por 
isso absorvem radiação solar - deixando a atmosfe-
ra mais quente. Já as erupções vulcânicas podem ter 
o efeito oposto. Quando um vulcão se torna ativo, 
joga grandes quantidades de dióxido de enxofre na 
alta atmosfera. É uma substância tóxica, mas que 
reflete a radiação solar: e ajuda, de forma passageira 
porém intensa, a esfriar o planeta. Por isso, alguns 



cientistas defendem a injeção de dióxido de enxofre 
na atmosfera como uma solução paliativa. Mas a 
maioria acha essa técnica muito perigosa. "Se for 
necessário interromper o processo por causa de al-
gum efeito imprevisto, o aquecimento global que 
havia sido contido viria todo de uma vez. Seria uma 
catástrofe inimaginável", diz Nobre. 

Com tantas variáveis novas, as dúvidas sobre o 
aquecimento global só tendem a aumentar. Os cien-
tistas estão aperfeiçoando suas simulações, mas o 
número de elementos envolvidos passa a ser tão 
grande, com tantos fatores difíceis de medir, que 
continuaremos com a mesma margem de erro. 

"Desde os primeiros resultados do IPCC temos essa 
incerteza, que é de 2 graus a 2 graus e meio", afirma 
Carlos Nobre. "Nos próximos resultados, o grau de 
variação continuará sendo mais ou menos esse." O 
novo relatório do IPCC, que será escrito por 831 
cientistas, deve ficar pronto entre 2013 e 2014. E 
esse processo, aliás, é uma fonte de incerteza à par-
te. Não é fácil coordenar as opiniões e conclusões de 
centenas de especialistas espalhados pelo mundo, o 
que transforma o IPCC numa fábrica de conflitos. 
Cientistas já renunciaram a seus cargos por discor-
dar dos procedimentos do grupo, cujos relatórios já 
apresentaram pelo menos um erro crasso: dizer que 
as geleiras do Himalaia poderiam derreter e sumir já 
em 2035. A imprensa inglesa achou a afirmação exa-
gerada, foi investigar e descobriu que a prova disso 
não vinha de estudos sérios. Era apenas a opinião 
pessoal de um cientista, que dera uma entrevista a 
respeito em 1999. O IPCC admitiu o erro, mas logo 
depois surgiu outro - um trecho do relatório se ba-
seava na dissertação de um estudante de geografia. 

Mesmo com esses deslizes embaraçosos, a palavra 
do grupo é séria e aceita pela comunidade científica. 
Só não é absoluta. Porque, mesmo se toda a ciência 
do clima fosse decifrada, continuaria a existir um 
elemento de dúvida: a própria humanidade. O mun-
do está mudando - e as pessoas e as nações estão 
cada vez mais cientes de seus papéis no aquecimen-
to global. As tentativas de costurar acordos interna-
cionais para reduzir as emissões de CO, têm trope-
çado (a conferência COP 15. realizada recentemente 
na Dinamarca, acabou em fracasso). Mas pode ser 
que no futuro, com o agravamento das mudanças 
climáticas, os poderes do mundo tomem providên-
cias. Porque, se ainda há muito o que não sabemos 
sobre o aquecimento global, de uma coisa sabemos 
bem. É preciso fazer alguma coisa para contê-lo, 
antes que seja tarde demais. 
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