


Ela afirma que o clima pode ser defi
nido como o produto da integração das 
condições atmosféricas ao longo do ano, 
correspondendo ao padrão anual das con
dições meteorológicas. E a Geologia fala 
em tempo geológico, relacionado desde 
a formação do planeta até os dias atuais: 
isso corresponde a 4,56 bilhões de anos. 

O clima da Terra sempre oscilou en
tre quente e frio. "Houve momentos, ao 
longo da história dó planeta, em que ti
vemos temperaturas muito altas, outros 
com temperaturas baixas. É o que se de
nomina efeito estufa e refrigerador, e isso 
sempre ocorreu. Mas a história da Terra é 
dominada mais por períodos quentes do 
que frios." 

Os períodos frios são chamados de 
idades glaciais. No período frio, aumenta 
a quantidade de gelo nos poios da terra e 
nas altas montanhas, e capas de gelo cres
cem em direção ao equador. As glaciações 
apresentam alternâncias entre episódios 
glaciais, quando as geleiras avançam, e in-
terglaciais, quando recuam. 

Aumento da radiação solar 
As flutuações climáticas devem-se 

ao tênue equilíbrio entre a intensidade 
da radiação solar incidente e o efeito es
tufa, proporcionado pela quantidade de 
C02 na atmosfera (Oliveira et al, 2009). 
Denise afirma, citando os autores, que a 
luminosidade e, portanto, a radiação so

lar, de intensidade menor nos primórdios 
da vida na Terra, aumentou cerca de 25% 
até os tempos atuais. "Nos primórdios de 
sua história, a Terra recebia menos ener
gia e era mais fria do que atualmente. No 
entanto, a quantidade de C02 na atmos
fera antiga induzia à manutenção do calor 
pelo efeito estufa, na medida, para garan
tir temperaturas amenas ou até mais altas 
que as atuais, e a consequente estabilida
de do tempo, pelo ciclo de carbono, ou 
seja, pela dissolução de C02 nos oceanos 
e a sua precipitação, principalmente como 
carbonato de cálcio." 

Sete grandes períodos glaciais são co
nhecidos na história da Terra, como descri
to em Oliveira et al 2009- O mais antigo, 



em torno de 2,3 bilhões de anos, no início 
do Proterozoico, duas eras entre 750- 700 
Ma (milhões de anos) e 630-600 Ma, de 
caráter global, atingindo latitudes tropicais 
(Terra Bola de Neve). Uma terceira glaciação 
ocorreu no fim da era Proterozoíca (580-540 
Ma). Nesse período, as variações das tem
peraturas médias globais foram da ordem 
de 10°C A quarta glaciação data de 440 
Ma, a quinta mais importante é a glaciação 
Gondwanica, que cobriu grande parte do 
continente Pangea, especialmente todos os 
continentes do hemisfério sul. 

A última fase glacial do planeta - a 
glaciação moderna - começou no mínimo 
há 20 Ma no hemisfério sul e há 2,0 -2,5 
Ma no hemisfério norte, perdurando até 
o presente. "Hoje estamos vivendo o mais 
recente dos muitos estágios da glaciação 
moderna, iniciado há cerca de 10 mil anos, 
com previsão de novo avanço glacial daqui 
a vários milhares de anos. A última glacia
ção ocorreu há 18.000 anos e cobriu uma 
área bastante grande." 

As manifestações devastadoras da na
tureza resultam do descaso das pessoas 
com a preservação do meio ambiente? Não, 
responde Denise. "Esses são fenômenos 
naturais e não se relacionam a essa ques
tão. O homem pode interferir nos desli
zamentos, enchentes, por exemplo, de 
forma a acelerar esses processos naturais, 
e quando ocupa áreas em que os processos 
ocorrem, passa a correr o risco de desastres 
naturais. É d que temos observado nesses 
últimos meses, com a maior intensidade 
das chuvas. Em casos de variações climáti
cas, os fenômenos podem ser unicamente 
naturais, sem a interferência humana, 



• como os registros observados ao longo 
do tempo geológico, onde o homem ain
da não existia. Em casos de deslizamento, 
por exemplo, um cano de água da casa da 
pessoa pode estar fornecendo material para 
desagregar o solo no futuro. Desequilibra 
o processo natural. Lógico que se eu tiver 
preservação de áreas com cobertura vege
tal, preservação de mananciais, das várzeas 
dos rios, que não devem ser ocupadas, es
ses problemas não vão acontecer", acentua. 

Visão antropocêntrica 
Em geral, costuma-se dizer que a na

tureza responde às agressões de que é ví
tima. Mas, diz Denise, "esta é uma visão 
antropocêntrica da questão, que coloca o 
homem no centro de tudo o que acontece. 
O homem é apenas mais uma espécie den
tre tantas outras, mas acredita ter o domí
nio sobre a natureza, colocando-se à parte 
dela, como um ser não natural, destacado 
e com poder para dominá-la. O que obser
vamos são processos naturais que ocorrem 
no sentido de equilibrar as esferas terres
tres. O homem, nesse caso, pode acelerar 
estes processos quando interfere no meio 
físico e altera as condições naturais. Esta
mos falando da Teoria de Gaia [leia boxe), 
dos sistemas naturais que existem e bus
cam manter-se em equilíbrio". 

E o que as pessoas podem fazer frente a 
esta situação? "Podemos usar as catástrofes 
para educar as pessoas e prevenir novos de
sastres. Eles só acontecem quando o homem, 
seja por desconhecimento dos processos, 
seja por interesses econômicos, políticos ou 
mesmo por questões sociais, acaba ocupan
do áreas de risco geológico, como encostas, 
várzeas dos rios ou mesmo áreas instáveis, 
sujeitas a terremotos e vulcanismo." 

Acima de tudo, é necessário prevenir 
danos maiores que podem levar à nos
sa própria extinção, alerta a geóloga. "As 
mudanças climáticas de origem humana, 
vamos assim dizer, têm um efeito global 
sobre toda a humanidade, independente
mente de raça, cor, nível econômico. Em 
relação aos países mais desenvolvidos, 
com mais recursos e mais tecnologia, a 
mitigação e prevenção devem ser maiores, 
ou espera-se que sejam. Em países ainda 
carentes de recursos e em comunidades 
em áreas mais suscetíveis aos riscos, o im
pacto das mudanças será maior." 

Por isso, é urgente que todos os seg
mentos da sociedade tenham conheci
mento dos processos e das causas, para 

que assim encontrem juntos uma solução 
para a questão das mudanças climáticas. 
Entretanto, afirma Denise, "isso ainda 
não ocorre, pois os interesses econômi
cos das nações ainda predominam sobre 
a preocupação ambiental e bem-estar da 
população como um todo. A redução dos 
níveis atuais de emissão dos gases do efei
to estufa, a transferência para uma matriz 
energética mais limpa, o uso de novas 
tecnologias de produção mais limpas são 
algumas medidas que devem ser toma
das pelos governos. Mas, acima de tudo, 
é preciso rever o modelo de desenvolvi
mento econômico e passar para um mo
delo que vise à sustentabilidade, é preciso 

educar a população de modo a criar uma 
consciência crítica nas suas escolhas, em 
seus valores, na busca de uma qualidade 
de vida melhor para todos, e isso começa 
com a participação social, numa luta por 
políticas públicas melhores, que diminu
am as desigualdades sociais e econômicas, 
luta por uma educação de qualidade, que 
melhor permita a formação de cidadãos 
participativos e que assumam seu papel 
social em todos os níveis. A questão eco
lógica não deve ser vista apenas pela vi
são da conservação, da preservação, mas 
como uma causa social, de engajamento 
da sociedade para resolver problemas co
muns à humanidade". 

Text Box
Fonte: Neo Mondo, São Paulo, ano 4, n. 39, p. 12-15, jan. 2011.




