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Como prever o efeito
das atividades humanas

U

m pequeno traba- recimento de uma floresta sobre modelos que descrevem os flu- essaquantidade émuito granlho científico, de a quantidade de gases de efeito xoseestoquesdecarbononopla- de, entre 0,65 petagrama e 1,4
menosdeumapági- estufa na atmosfera, os cientis- neta são ainda imperfeitos. Mui- petagramaporano,dependenna de texto, de- tas usam um modelo semelhan- tos dos fluxos são desconheci- doseforemcontabilizadassomonstra o tamanho de nossa te ao que utilizamos para avaliar dos e muitos dos conhecidos são mente as emissões de metano
ignorância. O método utiliza- o efeito da compra de um carro. mal quantificados. Além disso, a ou de metano e gás carbônico.
do por cientistas para avaliar
Se essa estimativa estiver
Primeiro,precisam entendere quantidade dos estoques tamo impacto de uma atividade quantificarosmecanismosnatu- bém é estimada com um alto correta, a capacidade real de
humana (como o desfloresta- raisqueproduzemosgases-estu- grau de incerteza.
captura de carbono dos contimentoda Amazôniaouaquei- fa (gás carbônico e metano) e os
O resultado é que é difícil esti- nentespode sermenosdamema de combustíveis fósseis) é liberam na atmosfera (seria o mar com precisão o impacto de tade do que se imaginava. É
muito semelhante ao método equivalente aos salários). De- uma atividade humana. É como claro que esse novo dado,
utilizado por cada um de nós pois,precisamentenderequanti- tentar avaliar o efeito da compra quando incorporado aos mopara avaliar o efeito da com- ficar os mecanismos naturais de um carro sem saber quanto delos, alterará em parte as
pra de um carro nas finanças. que removem esses gases da at- temos na poupança ou qual é conclusões. O importante é
Nãobastasaberquantocus- mosfera, como a fotossíntese realmente a renda familiar.
que esse trabalho demonstra
ta o carro, é preciso entender nas plantas e outros mecanisquão imperfeitos são os meos fluxos e os estoques de di- mos de captura que existem no Desconhecimento. Um bom lhores modelos de que disponheiroànossadisposiçãoeen- planeta (seria o equivalente às exemplo dessa falta de conheci- mos para avaliar o efeito das
tão avaliar o efeito da compra despesas). Finalmente, preci- mento ficou evidente quando atividadeshumanasno equilído carro sobre esses fluxos e sam avaliar os estoques presen- um grupo de cientistas quantifi- briogeraldo ciclodocarbono.
estoques. Em uma família, tessobdiversasformasnoplane- cou a quantidade de metano e
A situação não é muito difeexiste um fluxo de dinheiro ta, como a quantidade de gás car- gás carbônico emitida pelos rios rente da de uma família que
que entra nos cofres todos os bôniconaatmosfera,aquantida- e lagos. Sabemos que os conti- deseja calcular o impacto da
meses – é o salario recebido de de carbono nas florestas ou nentescapturameestocamgran- compra de um carro sem sapelos membros da família. nos ambientes marinhos (seria o de quantidade de carbono (eles berquantoganha,quantogasExistetambémumfluxodedi- equivalente às contas correntes, capturam na ordem de 2,6 peta- ta e quanto tem no banco.
nheiro que sai todos os meses as poupanças e outros tipos de gramas de carbono por ano – um
Mas em ciência o progresso
petagrama são 1.015 gramas), e é assim mesmo, gradual. Não
– são as contas de alimenta- investimento).
ção,aluguel,prestações,escoDe posse de todos os dados, os esse número é utilizado nos mo- há dúvida de que os modelos
la, etc. Existe também um es- cientistas constroem um mode- delos que descrevem os fluxos atuais são muito melhores do
toque de dinheiro, provavel- lo de como funciona o ciclo do de carbono no planeta.
que aqueles que possuíamos
Mas, até agora, os rios e lagos, há alguns anos, mas é preciso
mente em uma conta banca- carbono no planeta, do mesmo
ria ou debaixo do colchão.
modo que construímos um mo- que estão nos continentes, não lembrar que eles ainda estão
Todossabemosque,depen- delo de como funcionam as fi- entravam na conta, apesar de se longe de serem fieis à realidadendo de como se compor- nançasde nossacasa. É com base saber que eles têm o efeito opos- de. E conclusões geradas por
tam os fluxos de entrada e saí- nesse modelo que eles podem si- to,liberandogáscarbônico eme- modelos imperfeitos são por
da, o estoque poupado pode mular o que acontece quando tano na atmosfera. Eles não en- natureza imperfeitas, mas,
aumentar ou diminuir. De queimamos uma floresta e libe- travam na conta porque não ha- sem dúvida, são melhores que
posse desses dados é possível rando gás carbônico e, assim, es- via estimativa da quantidade de simplespalpites.Oimportanavaliar o que ocorre quando timar como a ação humana afeta gases-estufa que eles liberavam te é prosseguir rapidamente a
compramos um carro. Em um os fluxos e estoques de carbono. e, consequentemente, eles eram investigação e aperfeiçoar os
primeiro momento, o estoMasenquantoomodelofinan- simplesmente ignorados (é co- modelos.
que vai cair, mas é importante ceirodeumacasa ébastantesim- mo se eu, não sabendo quanto
entender que os fluxos tam- ples e nossa certeza de que ele gasto na padaria, simplesmente ✽
bémvãosealterar.Vai surgir a está correto é bastante alta (po- desprezasse esse dado no meu BIÓLOGO
conta da gasolina e do IPVA, demos ter esquecido alguma orçamento).
Agora, cientistas estimaram MAIS INFORMAÇÕES: FRESHWAmas talvez desapareçaa conta conta ou copiado errado o saldo
do ônibus e assim por diante. dapoupança)e,portanto,permi- quanto os rios e lagos liberam de TER METHANE EMISSIONS OFFPara estudar o impacto de te uma avaliação muito precisa gases-estufa e, para surpresa de SET THE CONTINENTAL CARBON
uma queimada ou do desapa- do efeito da compra do carro, os todo mundo, descobriram que SINK. SCIENCE, VOL. 331, PÁG. 50
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A26.
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Costa Cruzeiros. Descubra toda a Europa pelo mar.
GUR

Costa Favolosa
JUL 2011
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ANCONA LOPEZ

www.costacruzeiros.com.br

DESCONTO
de US$ 200*

Mediterrâneo

Costa Serena
Perfumes do Mediterrâneo, 7 noites
Saída Savona, até NOV 2011

por pessoa
em cruzeiros no
Mediterrâneo

Visitando Nápoles, Catânia,
Palma de Mallorca, Barcelona, Marselha
Somente marítimo, 1 MAI, por pessoa,
10x sem juros no cartão crédito.
Cat. I1, interna, a partir de US$ 1.459 ou

Mediterrâneo

Costa Concordia
Mediterrâneo Mágico, 7 noites
Saída Savona, até NOV 2011
Visitando Barcelona, Palma de Mallorca,
Malta, Palermo, Civitavecchia/Roma

Costa Serena
1, 22, 29 MAI - 5, 19, 26 JUN
Costa Concordia
16, 23, 30 MAI - 6, 13, 27 JUN
Consulte disponibilidades e valores.

PagueJÁ a partir de US$ 949

DESCONTO US$ 200*
US$ 749 = R$ 1.288,28

Somente marítimo, 23 MAI, por pessoa,
10x sem juros no cartão crédito.
Cat. I1, interna, a partir de US$ 1.679 ou
PagueJÁ a partir de US$ 1.089

Cruzeiros sob medida
para você o ano todo,
em toda a Europa.

DESCONTO US$ 200*

10x R$128,83

US$ 889 = R$ 1.529,08

10x R$152,91
A Costa pensa em tudo para que você pense em aproveitar suas férias:

10x em R$ SEM ENTRADA, SEM JUROS • COSTA CLUB, 5% DESCONTO • Tarifa PagueJÁ OU MELHOR TARIFA • TRAVEL ACE
DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. | PARCELAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10 VEZES
SEM JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados.
• Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,72 de 16/03/2011, sujeito à variação cambial na data
do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é aplicado só ao valor da parte
marítima, por cabine, e para os associados. | TARIFA PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e
tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. | *Desconto de US$ 200 por pessoa aplica-se à tarifa vigente no ato da compra; exclusivo para compra no Brasil e não cumulativa a outras promoções, exceto CostaClub. CONSULTE OUTRAS SAÍDAS
PARA ESTA PROMOÇÃO. | Consulte as regras e condições específicas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro.

Mediterrâneo e Ilhas Gregas
AGAXTUR JD. EUROPA

3067-0900

11

www.agaxtur.com.br

Norte Europeu

AMERICANAS.COM

4003-4313

www.americanasviagens.com

LUXTRAVEL REPÚBLICA

3017-5656

11
www.luxtravel.com.br

Dubai e Emirados Árabes
MAKTOUR JD. PAULISTANO

3818-2222

11

www.maktour.com.br

América do Sul
NASCIMENTO TURISMO

3156-9944

11
www.nascimento.com.br

Caribe
POLVANI TOURS ITAIM BIBI

3898-2646

11

www.polvani.com.br

Índico
SUBMARINO VIAGENS

4003-9888

www.SubmarinoViagens.com.br

Oriente
VISUAL CENTRO

3235-2030

11
www.visualturismo.com.br

ABREUTUR ITAIM BIBI

3702-1840

11
www.abreutur.com.br

