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tornar a agricultura difícil. 
Além disso, uma era glacial in
cipiente - marcada pela apari
ção de pequenas calotas de gelo 
- provavelmente teria começa
do milhares de anos atrás em 
partes do nordeste do Canadá. 
Mas, em vez disso, o clima tem 
se mantido relativamente 
quente e estável ao longo dos 
últimos milênios. 

Até recentemente, essas re
versões anômalas nas tendên
cias de concentração dos gases 
de efeito estufa tinham escapa
do à atenção. Mas, após ter es
tudado o problema por algum 
tempo, dei-me conta de que, 
cerca de 8 mil anos atrás, as 
tendências desses gases para
ram de acompanhar o padrão 
que seria previsível por um 
comportamento de longo pra

zo no passado, marcado por ciclos regulares. Concluí que atividades 
humanas ligadas à agricultura - primariamente o desmatamento e 
a irrigação de lavouras - devem ter jogado C0 2 e metano extras na 
atmosfera. Essas atividades explicam tanto a reversão na tendência 
de concentração quanto o aumento constante até o início da era in
dustrial. A partir de então, inovações tecnológicas provocaram au
mentos ainda mais acelerados nos níveis de gases estufa. 

Minha proposição de que atividades humanas vêm alterando o 
clima do planeta há milênios é provocadora e controvertida Outros 
cientistas reagiram a essa proposta com uma mistura de entusias
mo e ceticismo, o que é típico quando novas ideias são lançadas. 

VISÃO ATUAL 
Essa ideia se baseia em décadas de avanços no conhecimento das 
mudanças climáticas de longo prazo. Os cientistas sabem, desde 
a década de 70, que três variações previsíveis na órbita da Terra 
em volta do Sol têm afetado o clima global a longo prazo por mi
lhões de anos. Como consequência desses ciclos orbitais (que 
operam a cada 100 mil, 41 mil e 22 mil anos), a quantidade de ra
diação solar que chega a diferentes partes do globo numa dada 
estação do ano pode diferir em mais de 10%. Ao longo dos últi
mos 3 milhões de anos essas mudanças regulares na quantidade 
de radiação solar que incide sobre o planeta têm produzido uma 
série de eras glaciais (durante as quais vastas porções dos conti
nentes no hemisfério norte foram cobertas por gelo), separadas 
por períodos interglaciais curtos e quentes. 

Dezenas de sequências climáticas desse tipo se manifestaram 
durante os milhões de anos em que os hominídeos evoluíram lenta

mente para humanos anatomicamente modernos. No fim do perío
do glacial mais recente, as calotas de gelo que haviam coberto o nor
te da Europa e a América do Norte durante os 100 mil anos anterio
res encolheram, desaparecendo há cerca de 6 mil anos. Logo após, 
nossos ancestrais construíram cidades, inventaram a escrita e fun
daram religiões. Muitos cientistas creditam boa parte do progresso 
humano a esse intervalo naturalmente quente entre as glaciações, 
mas, a meu ver, essa versão está longe de ser a história completa. 

Nos últimos anos, testemunhos de gelo obtidos em perfurações 
nas calotas polares da Antártida e da Groenlândia forneceram pis
tas valiosas sobre como era o clima da Terra no passado, incluindo 
mudanças nas concentrações de gases de efeito estufa Uma amos
tra de 2 km de profundidade extraída nos anos 90 da estação Vos
tok, na Antártida, continha bolhas de ar antigo aprisionadas no ge
lo que revelaram a composição da atmosfera na época em que essas 
camadas se formaram. O gelo do Vostok confirmou que as concen
trações de C0 2 e metano subiram e desceram segundo um padrão 
regular durante os últimos 400 mil anos. 

Um fato particularmente notável é que esses aumentos e 
quedas nos níveis de gases-estufa ocorreram nos mesmos inter
valos das variações de intensidade da radiação solar e da exten
são das capas de gelo. As concentrações de metano, por exemplo, 
flutuam principalmente no ritmo de 22 mil anos de um ciclo or
bital chamado precessão. À medida que a Terra gira em torno 
de seu eixo, ela bamboleia como um pião, deslocando lenta
mente o hemisfério norte para mais próximo do Sol, depois 
afastando-se. Quando esse bamboleio expõe os continentes se
tentrionais para mais perto do Sol durante o verão, a atmosfera 
recebe uma grande injeção de metano de sua fonte natural pri
mária: a decomposição de matéria vegetal nas áreas alagadas. 

Depois que a vegetação de pântanos e charcos floresce, no final 
do verão, ela morre, decompõe-se e emite carbono na forma de me
tano. Períodos de aquecimento máximo no verão aumentam a pro
dução de metano de duas formas básicas: no sul da Ásia, o calor 
traz do oceano Índico para o continente quantidades adicionais de 
ar úmido, movimentando fortes monções tropicais que inundam 
regiões até secas. No extremo norte da Ásia e da Europa verões 
quentes derretem áreas boreais alagadas por períodos mais longos 
do ano. Ambos os processos permitem que mais vegetação cresça, 
se decomponha e emita metano a cada 22 mil anos. Quando o he
misfério norte se expõe menos ao Sol, as emissões de metano come
çam a declinar. Elas chegam ao mínimo 11 mil anos mais tarde - o 
ponto do ciclo em que os verões do hemisfério norte recebem a me
nor quantidade de radiação solar. 

Examinando de perto os registros do testemunho de gelo de 
Vostok percebi algo estranho na parte mais recente do registro. As 
concentrações de metano nos períodos interglaciais prévios alcan
çavam tipicamente um pico de quase 700 partes por bilhão (ppb) à 
medida que a precessão trazia a radiação solar para o máximo. A 
mesma coisa havia acontecido 11 mil anos atrás, bem no começo do 
período interglacial atual. Ainda em concordância com os ciclos 
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prévios a concentração de metano, então, declinou em 100 ppb à 
medida que a luz solar do verão foi diminuindo. Se a tendência re
cente tivesse continuado a imitar interglaciais anteriores, ela teria 
caído para um valor próximo de 450 ppb durante o atual aqueci
mento mínimo de verão. Em vez disso, no entanto, essa tendência 
trocou de direção há cerca de 5 mil anos e chegou gradualmente de 
volta a 700 ppb pouco antes do começo da era industrial. Em resu
mo, as concentrações de metano subiram quando deveriam ter 
caído, e terminaram até 250 ppb mais altas do que seu ponto equi
valente em ciclos passados. 

Como o metano o C0 2 se comportou de maneira inesperada ao 
longo dos últimos milhares de anos. Embora uma combinação 
complexa dos três ciclos orbitais afete as variações no C0 2, as ten
dências durante os períodos interglaciais anteriores eram todas pa

recidas. As concentrações desse gás atingiam seu pico em 275 ou 
300 partes por milhão (ppm) no começo de cada período quente, 
mesmo antes de os últimos remanescentes das grandes capas de ge
lo terminarem de derreter. Então, os níveis de C0 2 caíram durante 
os 15 mil anos seguintes para uma média de cerca de 245 ppm. Du
rante o interglacial atual, as concentrações de C0 2 alcançaram o pi
co esperado cerca de 10.500 anos atrás, e, então, começaram a de
clinar. Mas em vez de continuarem caindo até os tempos modernos, 
a tendência reverteu-se há 8 mil anos. No começo da era industrial 
a concentração havia subido para 285 ppm - 40 ppm a mais do que 
se esperava, a julgar pelo comportamento anterior. 

O que poderia explicar essas reversões inesperadas na concen
tração do metano e do C02? Alguns pesquisadores sugeriram que a 
resposta tivesse relação com fatores naturais. O aumento no meta-
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no foi atribuído à expansão das áreas alagadas no Ártico, e o do C0 2, 
a perdas de vegetação rica em carbono nos continentes e a mudan
ças na química do oceano. Mesmo assim, essas explicações me pa
reciam frágeis, por uma razão simples. Durante os quatro períodos 
interglaciais anteriores, os principais fatores a influenciar as con
centrações de gases-estufa na atmosfera eram quase os mesmos 
que nos milênios recentes. As calotas de gelo do norte haviam der
retido e as florestas haviam retomado as terras descobertas pelo ge
lo, a água produzida pelo degelo elevou o nível do mar, e a incidên
cia de radiação solar determinada pela órbita da Terra havia cresci
do e, depois disso, diminuído da mesma maneira. 

Por que então as concentrações de gases-estufa teriam caído nos 
quatro períodos interglaciais anteriores para subir só neste? Con
cluí que um elemento novo deveria ter entrado em operação na Ter
ra nos últimos milhares de anos. 

CULTIVO IRRIGADO 
O "fator novo" mais plausível a operar no sistema climático durante 
o interglacial atual é a agricultura A linha do tempo básica das ino
vações agrícolas é bem conhecida A agricultura se originou na re
gião do Crescente Fértil, a leste da bacia do Mediterrâneo, há cerca 
de 11 mil anos. Logo depois apareceu no norte da China e poucos 
milênios mais tarde, nas Américas. Ao longo dos milênios posterio
res, espalhou-se para outras regiões e se sofisticou. Há cerca de 2 
mil anos todos os alimentos conhecidos hoje já eram cultivados em 
alguma região do mundo. 

Várias atividades agropecuárias liberam metano. Terraços de 
arroz alagados geram metano pelas mesmas razões que os pânta
nos - a vegetação se decompõe na água parada O gás também é l i 

berado quando lavradores queimam vegetação de campos para 
atrair animais de caça e promover o crescimento de arbustos frutí
feros. Além disso, homens e animais domésticos emitem metano 
pelas fezes e gases intestinais. Todos esses fatores provavelmente 
contribuíram para o aumento gradual nos níveis desse gás enquan
to as populações humanas cresciam lentamente. Mas um processo 
parece ter sido o responsável pela forma abrupta como ocorreu a 
reversão na tendência de concentração do metano - do declínio 
contínuo a um aumento súbito -, há 5 mil anos: o início da agricul
tura irrigada no sul da Ásia. 

Nessa época, agricultores do sul da China começaram a inundar 
terras baixas junto aos rios para plantar variedades de arroz adap
tadas ao charco. Com extensas planícies alagáveis ao redor de gran
des rios, faz sentido que vastas porções de terra pudessem ter sido 
alagadas tão logo a técnica fosse descoberta, o que explicaria a vira
da rápida na curva do metano. 

Registros históricos t ambém indicam uma expansão siste
mática no cultivo de arroz irrigado enquanto os níveis de meta
no subiam. Há 3 mi l anos, a técnica já havia se espalhado para o 
sul, na Indochina, e para o oeste, no vale do rio Ganges, na ín
dia, aumentando as emissões do gás. Após 2 mi l anos os agricul
tores passaram a construir terraços de arroz nas encostas escar
padas do Sudeste asiático. 

Pesquisas futuras poderão fornecer estimativas da quantida
de de terras irrigadas e de metano produzido nesse intervalo de 
5 mil anos. Mas, provavelmente será difícil obter esses dados, 
porque a repetida irrigação dessas mesmas áreas deve ter per
turbado grande parte das evidências anteriores. Por enquanto, 
minha argumentação se apoia sobretudo no fato básico de que 
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a curva do metano virou na "contramão", e que os agricultores 
começaram a criar áreas alagadas por meio de irrigação no 
tempo exato para explicar essa mudança. 

Outra prática comum ligada à agricultura - o desmatamento 
- fornece uma explicação plausível para o início da anomalia na 
curva do C0 2.O cultivo em áreas naturalmente florestadas exige 
a derrubada de árvores, e os agricultores começaram a eliminar 
florestas com esse objetivo na China e na Europa há cerca de 8 
mil anos, primeiro com machados de pedra, depois com instru
mentos de bronze e finalmente de ferro. As árvores, tanto quei
madas quanto caídas, deixadas para apodrecer liberaram carbo
no na atmosfera na forma de C0 2 . 

Os cientistas têm evidências datadas de que nessa época os eu
ropeus começaram o cultivo de plantas não nativas como trigo, ce
vada e ervilha. Restos dessas culturas, inicialmente praticadas no 
Oriente Médio, fazem sua primeira aparição em sedimentos lacus
tres no sudeste europeu e, então, espalham-se para o oeste e o norte 
durante os milhares de anos seguintes. Nesse intervalo, areia e argi
la provenientes de colinas desmatadas começaram a se depositar 
nos rios em quantidades cada vez maiores, como testemunhas do 
desflorestamento vigente. 

A evidência mais inequívoca do desmatamento extensivo está 
em um documento histórico único - o Doomsday book (Livro do 
fim do mundo). Essa panorâmica da Inglaterra, encomendada por 
Guilherme, o Conquistador, relata que 90% das florestas naturais 
em terras baixas agricultáveis haviam sido eliminadas até o ano de 
1086. A pesquisa contou ainda 1,5 milhão de habitantes na Inglater
ra naquela época, indicando que uma densidade populacional de 
dez pessoas por quilômetro quadrado bastaria para eliminar as flo

restas. Como as civilizações avançadas dos vales dos principais rios 
da Índia e da China haviam alcançado densidade demográfica 
maior milhares de anos antes, muitos ecologistas históricos con
cluíram que essas regiões foram amplamente desflorestadas há 2 
mil ou mesmo 3 mil anos. Em resumo, Europa e sul da Ásia foram 
desmatados muito antes do início da era industrial e esse processo 
estava em andamento à época do aumento anormal de C0 2. 

ERA GLACIAL EVITADA? 
Se os agricultores foram responsáveis por anomalias tão gran
des nos níveis de gases-estufa - de 250 ppb no metano e 40 ppm 
no C0 2 até o século 18 -, o efeito de suas práticas no clima da 
Terra teria sido substancial. Com base na sensibilidade média 
de uma diversidade de modelos climáticos, o efeito combinado 
dessas anomalias teria sido um aumento médio nas temperatu
ras globais de 0,8°C pouco antes da era industrial. Esse número 
é mais alto que o aquecimento de 0,6°C medido no últ imo sécu
lo - o que implicaria que o efeito da agricultura no clima rivali
za com as mudanças combinadas registradas durante o período 
de industrialização rápida, ou até a excede. 

Como um efeito tão dramático de aquecimento passou tanto 
tempo sem ser reconhecido? O principal motivo disso é o fato de ele 
ter sido mascarado por mudanças climáticas naturais na direção 
oposta. Os ciclos orbitais da Terra estavam produzindo uma ten
dência simultânea a um resfriamento natural, especialmente nas 
altas latitudes do norte. A mudança líquida na temperatura foi um 
resfriamento gradual durante o verão que durou até o século 19. 

Se os gases-estufa tivessem continuado a tendência natural 
de declínio, o resfriamento resultante teria sido amplificado pe-
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lo resfriamento provocado pela queda na radiação solar no ve
rão, e a Terra teria se tornado consideravelmente mais fria que 
é hoje. Para explorar essa possibilidade, eu me uni a Stephen J. 
Vavrus e John E. Kutzbach, da University of Wisconsin, Madi-
son, para usar um modelo climático a fim de prever as tempera
turas atuais na ausência de todos os gases de efeito estufa gera
dos por atividades humanas. O modelo simula o estado médio 
do clima na Terra, incluindo temperatura e precipitação, em 
resposta a diferentes condições iniciais. 

Em nosso experimento reduzimos os níveis de gases-estufa na 
atmosfera até os valores que teriam alcançado hoje sem a agricultu
ra primitiva ou as emissões industriais. A simulação resultante 
mostrou que a Terra seria quase 2°C mais fria que é hoje - uma dife
rença significativa. Só para comparação, a média global na última 
máxima glacial, há 20 mil anos, era apenas 5°C a 6°C mais baixa 
que hoje. Como consequência, as temperaturas atuais estariam no 

caminho das glaciais típicas não fossem as contribuições de gases-
estufa da agricultura primitiva e da posterior industrialização. 

Eu também havia proposto inicialmente que novas calotas 
glaciais poderiam ter começado a se formar no extremo norte ca
so essa tendência natural ao resfriamento houvesse persistido. 
Outros pesquisadores mostraram previamente que partes do 
nordeste canadense poderiam estar cobertas de gelo hoje se o 
mundo fosse apenas 1,5°C mais frio - o mesmo resfriamento que, 
segundo nossos experimentos, fora compensado pelas anomalias 
nos níveis de gases-estufa. Um esforço de modelagem, em parce
ria com colegas de Wisconsin, mostrou que duas áreas do Cana
dá teriam neve até o fim do verão: a ilha Baffin, junto à costa les
te, e o Labrador, mais ao sul. 

Uma vez que a neve que sobrevive ao verão acaba se acumu
lando em camadas mais espessas ano após ano até se transfor
mar em gelo, esses resultados sugerem que uma nova Idade do 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial Meio Ambiente, n. 48, p. 14-21,  2012.




