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evidência do aquecimento global é in
discutível? Esse assunto está se toman
do uma religião. Sou um descrente". 
Com a declaração. Giaever passou a fa
zer parte de um grupo de estudiosos, 
agora engrossado por Lovelock, que 
questionam a ação humana no aumento 
das temperaturas e desconfiam do ar-
magedon. São os céticos do aqueci
mento. Esses dissidentes, ressalte-se, 
não negam o fato de que o planeta está 
mais quente — quase todos os cientis
tas hoje concordam que a temperatura 
média da Terra subiu 0.8 grau no século 
passado. A divergência recai sobre as 
causas da oscilação. 

Para os céticos, as alterações não se 
devem à queima excessiva de carvão e 
petróleo, mas a um ciclo natural de 
aquecimento e resfriamento da Terra. O 
planeta teria passado por pelo menos 
quatro outros períodos de aquecimento 
semelhantes nos últimos 650000 anos, 
muito antes da Revolução Industrial, no 
século XIX. "Forças mais poderosas do 
que a ação humana influenciam o clima. 

como a radiação solar e a oscilação na 
temperatura dos oceanos", diz o geógra
fo Gustavo Baptista, do Instituto de Gco-
ciências da Universidade de Brasília. 
"É presunção achar que os homens têm 
mais influência no clima do que as ativi
dades que moveram placas tectônicas." 

A negação de uma versão radical de 
aquecimento global não é postura exa
tamente nova. Em 1990, quando o 
IPCC divulgou seu primeiro relatório, 
alguns cientistas já expunham opiniões 
contrárias às considerações da ONU. 
Erros nos relatórios, previsões não con
cretizadas e a revelação de fraudes em 
pesquisas fomentaram o aumento no 
grupo de negadores. O fato que mais 
abalou a hipótese do fim do mundo do 
IPCC, afirma a turma do contra, foi a 
estabilização das temperaturas nos últi
mos dez anos. o que contraria todos os 
relatórios do grupo. No vazamento de 
e-mails do Climagate, em 2009, o cien
tista do IPCC Kevin Trenberth mos
trou-se aflito. Escreveu Trenberth: "Não 
podemos explicar a falta de aquecimen

to no momento. Isso é uma farsa que 
não podemos manter". Os céticos suge
rem que as falhas no cálculo das tempe
raturas revelam a fragilidade dos mode
los computacionais usados pela ONU. 
Segundo eles. os modelos do IPCC 
exacerbam os efeitos do C0 2 , ignoram 
outras variáveis e resultam numa falsa 
previsão de aquecimento. 

É difícil dizer quem está certo — 
os céticos ou os radicais — no impasse 
do aquecimento global. Ambos os la
dos dispõem de evidências para justifi
car suas teses. Os relatórios do IPCC 
são elaborados por 3000 cientistas de 
diversos países e constituem o maior 
conjunto de informações disponível so
bre os fenômenos do clima. Os céticos 
se baseiam em registros geológicos e 
paleontológicos que mostram a ocor
rência de alterações semelhantes no 
clima há centenas de milhares de anos. 

A discussão, em si. não é um pro
blema. Dos debates nascem as melho
res soluções para uma questão. O peri
go está no dogmatismo e na polariza
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ção exagerada. "Mentalidades doutri
nárias produzem soluções irrealistas e 
impedem que se chegue a um meio-ter 
mo inteligente", disse a VEJA o cien
tista político dinamarquês Bjorn Lom-
borg, um dos mais notórios céticos. Pa 
ra o climatologista americano Richard 
Lindzen, o risco é a politização. Diz 
Lindzen: "Quando uma questão se tor
na parte do programa político, a posi
ção politicamente aceitável passa a ser 
o objetivo e não a consequência da pes
quisa científica". É possível que todas 
as ponderações dos céticos — e dos 
cientistas que reviram suas posições a 
respeito do aquecimento global recen
temente — se mostrem equivocadas 
com o passar dos anos. Não existem 
certezas absolutas na ciência. No en
tanto, não há como negar a contribui
ção do ceticismo para a elucidação da 
questão climática. Como disse o biólo
go inglês Thomas Huxley. um dos pais 
do pensamento científico moderno, 
o ceticismo é um dos maiores deveres. 
A fé cega é um pecado imperdoável. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 24, p. 110-113, 13 jun. 2012. 




