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dor, maior no inverno que no verão e maior 
à noite que de dia. Chuvas torrenciais extre
mas têm ocorrido com mais freqüência No 
Ártico, gelo e neve cobrem áreas cada vez 
menores e solos de peimafrost, ricos em 
metano, estão começando a derreter. O cli
ma está se tomando cada vez mais preocu
pante, com as tempestades potencializadas 
pelo aumento do calor. 

Quais os limites extremos das mudanças 
que estamos provocando? O melhor exem
plo histórico vem do clima há 100 milhões 
de anos, do período Cretáceo, quando a 
umidade e o ar quente envolviam a pele co-
riácea dos dinossauros, criaturas semelhan
tes a crocodilos nadavam no Ártico e vida 
vegetal abundante florescia na atmosfera ri
ca em dióxido de carbono. O efeito estufa 
que está se formando atualmente terá con
sequências que perdurarão por centenas de 
milhares de anos ou mais. Mas antes afetará 
profundamente boa parte da vida no plane
ta principalmente nós, seres humanos. 

UM D E S E R T O NA ITÁLIA 
Uma das maiores incertezas na previsão do 
clima é a quantidade de C0 2 que será libera
da na atmosfera Neste artigo, supomos que 
a civilização industrial continuará a produ

zir o que vem produzindo nos últimos 200 
anos - basicamente queimar combustíveis 
fósseis a uma taxa acelerada até não termos 
mais recursos para retirá-lo do solo. 

Mas quanto dióxido de carbono podere
mos lançar na atmosfera? Somando tudo, 
existe cerca de 1 quatrilhão de toneladas 
métricas (1021 g) de carbono orgânico apri
sionado de uma forma ou de outra na ca
mada sedimentar da Terra Até agora quei
mamos apenas um vigésimo de 1% desse 
carbono, ou aproximadamente 2 trilhões de 
toneladas métricas de C0 2 

Com todo o carbono aprisionado na 
crosta terrestre nunca esgotaremos os 
combustíveis fósseis. Atualmente extraí
mos petróleo do pré-sal e gás natural de 
xisto fraturado pela água No passado, es
sas duas fontes eram consideradas tecnoló
gica e economicamente inacessíveis. Nin
guém pode prever exatamente até onde a 
engenhosidade pode nos levar. Mas, no fi
nal, o custo da extração e do processamen
to se tornará tão alto que os combustíveis 
fósseis serão mais caros que as fontes alter
nativas. No cenário aqui proposto, acabare
mos queimando cerca de 1% do carbono 
orgânico disponível nos próximos séculos. 
Esse valor está na faixa de capacidade de 
extração mais provável para tomar-se tec
nologicamente viável num futuro próximo. 
Além disso, supomos que no futuro a hu
manidade aprenderá a extrair combustí
veis fósseis não convencionais que serão 
queimados a taxas mais lentas. 

Se não houver mudança em nossos 
hábitos, a Terra poderá estar cerca de 5° C 
mais quente, por volta de 2100, embora o 
aquecimento real possa ser metade ou até o 
dobro desse valor, dependendo basicamen
te do comportamento das nuvens. Essa mu
dança é aproximadamente a mesma dife
rença entre o clima médio de Boston, Mas-
sachusetts, e Huntsville, Alabama (o equi
valente no hemisfério sul à diferença entre 
as latitudes de Porto Alegre, no Brasil, e Ba-
riloche, na Argentina). 

Nas latitudes médias do hemisfério nor
te entre 30° e 60° faixa que inclui os Estados 
Unidos, Europa, China e a maior parte do 
Canadá e da Rússia a média anual de tempe
raturas se reduz dois terços de grau a cada 
grau de latitude crescente. Cinco graus Cel
sius de aquecimento num século represen
tam um movimento médio em direção ao 
polo de mais de 800 km no período, o que 
equivale a um movimento médio em dire
ção ao polo de faixas de temperatura que ul
trapassam 20 metros por dia. Esquilos se

rão capazes de se ajustar-se a essa taxa, mas 
carvalhos e minhocas terão dificuldade de 
acompanhar mudanças tão rápidas. 

Depois, serão as chuvas. A Terra é uma 
máquina térmica em escala planetária O 
calor do Sol aquece o ar equatorial que se 
eleva e resfria O resfriamento condensa o 
vapor de água do ar que se precipita de vol
ta à superfície da Terra na forma de chuva, 
por isso o cinturão de chuvas torrenciais 
ocorre próximo ao Equador. 

Mas essa condensação de água também 
aquece o ar das vizinhanças, forçando-o a 
elevar-se ainda mais rapidamente. Esse ar 
seco e quente atinge altitudes onde voam os 
aviões a jato e depois, espalha-se lateral
mente em direção aos poios. Nessas altitu
des, o ar quente irradia calor para o espaço, 
esfria e desce novamente em direção à su
perfície do planeta Os raios solares atraves
sam essa camada de ar seco e sem nuvens e 
aquecem a superfície árida da Terra Atual
mente, esse movimento do ar seco descen
dente ocorre em cerca de 30° de latitude 
norte e sul, criando assim os grandes cintu
rões de desertos que circundam o globo. 

Com o aquecimento do efeito estufa, o 
ar ascendente estará mais quente, por isso, 
levará mais tempo para esfriar e retomar à 
superfície da Terra Como consequência, es
sas faixas desérticas se deslocarão em dire
ção aos poios. 

O clima do deserto do Saara poderá des
locar-se para o norte. O sul da Europa já es
tá sofrendo secas mais intensas apesar do 
aumento global da precipitação de chuvas, 
e poderá perder o clima mediterrâneo que 
há muito tempo é considerado um dos mais 
agradáveis do mundo. Gerações futuras, 
por sua vez, poderão dizer o mesmo sobre o 
clima escandinavo. 

Até nas latitudes médias do norte as es
tações do ano estão se tomando cada vez 
mais longas. A primavera desponta mais ce
do: plantas florescem, lagos gelados derre
tem e aves migratórias retomam mais pre
cocemente que no passado histórico. 

Esse não será o único benefício para as 
lavouras do Canadá e da Sibéria Os vege
tais produzem alimentos aproveitando a 
energia do sol para misturar C0 2 e água Na 
maioria dos casos, os vegetais absorvem 
C0 2 , por meio de pequenos poros existentes 
nas folhas, conhecidos como estômatos. 
Quando os estômatos estão completamente 
abertos, os vegetais conseguem absorver to
do o C0 2 , mas muita água também evapora 
por esses canais. Quando o ar contém altas 
concentrações de C0 2 , um vegetal pode ob-
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dor, maior no inverno que no verão e maior 
à noite que de dia Chuvas torrenciais extre
mas têm ocorrido com mais frequência No 
Ártico, gelo e neve cobrem áreas cada vez 
menores e solos de permafrost, ricos em 
metano, estão começando a derreter. O cli
ma está se tomando cada vez mais preocu
pante, com as tempestades potencializadas 
pelo aumento do calor. 

Quais os limites extremos das mudanças 
que estamos provocando? O melhor exem
plo histórico vem do clima há 100 milhões 
de anos, do período Cretáceo, quando a 
umidade e o ar quente envolviam a pele co-
riácea dos dinossauros, criaturas semelhan
tes a crocodilos nadavam no Ártico e vida 
vegetal abundante florescia na atmosfera ri
ca em dióxido de carbono. O efeito estufa 
que está se formando atualmente terá con
sequências que perdurarão por centenas de 
milhares de anos ou mais. Mas antes afetará 
profundamente boa parte da vida no plane
ta principalmente nós, seres humanos. 

UM D E S E R T O NA ITÁLIA 
Uma das maiores incertezas na previsão do 
clima é a quantidade de CO2 que será libera
da na atmosfera Neste artigo, supomos que 
a civilização industria] continuará a produ-

zir o que vem produzindo nos últimos 200 
anos - basicamente queimar combustíveis 
fósseis a uma taxa acelerada até não termos 
mais recursos para retirá-lo do solo. 

Mas quanto dióxido de carbono podere
mos lançar na atmosfera? Somando tudo, 
existe cerca de 1 quatrilhão de toneladas 
métricas (1021 g) de carbono orgânico apri
sionado de uma forma ou de outra na ca
mada sedimentar da Terra Até agora quei
mamos apenas um vigésimo de 1% desse 
carbono, ou aproximadamente 2 trilhões de 
toneladas métricas de CO2 

Com todo o carbono aprisionado na 
crosta terrestre nunca esgotaremos os 
combustíveis fósseis. Atualmente extraí
mos petróleo do pré-sal e gás natural de 
xisto fraturado pela água No passado, es
sas duas fontes eram consideradas tecnoló
gica e economicamente inacessíveis. Nin
guém pode prever exatamente até onde a 
engenhosidade pode nos levar. Mas, no f i 
nal, o custo da extração e do processamen
to se tomará tão alto que os combustíveis 
fósseis serão mais caros que as fontes alter
nativas. No cenário aqui proposto, acabare
mos queimando cerca de 1% do carbono 
orgânico disponível nos próximos séculos. 
Esse valor está na faixa de capacidade de 
extração mais provável para tomar-se tec
nologicamente viável num futuro próximo. 
Além disso, supomos que no futuro a hu
manidade aprenderá a extrair combustí
veis fósseis não convencionais que serão 
queimados a taxas mais lentas. 

Se não houver mudança em nossos 
hábitos, a Terra poderá estar cerca de 5° C 
mais quente, por volta de 2100, embora o 
aquecimento real possa ser metade ou até o 
dobro desse valor, dependendo basicamen
te do comportamento das nuvens. Essa mu
dança é aproximadamente a mesma dife
rença entre o clima médio de Boston, Mas-
sachusetts, e Huntsville, Alabama (o equi
valente no hemisfério sul à diferença entre 
as latitudes de Porto Alegre, no Brasil, e Ba-
riloche, na Argentina). 

Nas latitudes médias do hemisfério nor
te entre 30° e 60° faixa que inclui os Estados 
Unidos, Europa, China e a maior parte do 
Canadá e da Rússia a média anual de tempe
raturas se reduz dois terços de grau a cada 
grau de latitude crescente. Cinco graus Cel
sius de aquecimento num século represen
tam um movimento médio em direção ao 
polo de mais de 800 km no período, o que 
equivale a um movimento médio em dire
ção ao polo de faixas de temperatura que ul
trapassam 20 metros por dia. Esquilos se

rão capazes de se ajustar-se a essa taxa, mas 
carvalhos e minhocas terão dificuldade de 
acompanhar mudanças tão rápidas. 

Depois, serão as chuvas. A Terra é uma 
máquina térmica em escala planetária O 
calor do Sol aquece o ar equatorial que se 
eleva e resfria O resfriamento condensa o 
vapor de água do ar que se precipita de vol
ta à superfície da Terra na forma de chuva, 
por isso o cinturão de chuvas torrenciais 
ocorre próximo ao Equador. 

Mas essa condensação de água também 
aquece o ar das vizinhanças, forçando-o a 
elevar-se ainda mais rapidamente. Esse ar 
seco e quente atinge altitudes onde voam os 
aviões a jato e depois, espalha-se lateral
mente em direção aos poios. Nessas altitu
des, o ar quente irradia calor para o espaço, 
esfria e desce novamente em direção à su
perfície do planeta Os raios solares atraves
sam essa camada de ar seco e sem nuvens e 
aquecem a superfície árida da Terra Atual
mente, esse movimento do ar seco descen
dente ocorre em cerca de 30° de latitude 
norte e sul, criando assim os grandes cintu
rões de desertos que circundam o globo. 

Com o aquecimento do efeito estufa, o 
ar ascendente estará mais quente, por isso, 
levará mais tempo para esfriar e retomar à 
superfície da Terra Como consequência, es
sas faixas desérticas se deslocarão em dire
ção aos poios. 

O clima do deserto do Saara poderá des
locar-se para o norte. O sul da Europa já es
tá sofrendo secas mais intensas apesar do 
aumento global da precipitação de chuvas, 
e poderá perder o clima mediterrâneo que 
há muito tempo é considerado um dos mais 
agradáveis do mundo. Gerações futuras, 
por sua vez, poderão dizer o mesmo sobre o 
clima escandinavo. 

Até nas latitudes médias do norte as es
tações do ano estão se tomando cada vez 
mais longas. A primavera desponta mais ce
do: plantas florescem, lagos gelados derre
tem e aves migratórias retomam mais pre
cocemente que no passado histórico. 

Esse não será o único benefício para as 
lavouras do Canadá e da Sibéria Os vege
tais produzem alimentos aproveitando a 
energia do sol para misturar CO2 e água Na 
maioria dos casos, os vegetais absorvem 
CO2, por meio de pequenos poros existentes 
nas folhas, conhecidos como estômatos. 
Quando os estômatos estão completamente 
abertos, os vegetais conseguem absorver to
do o CO2, mas muita água também evapora 
por esses canais. Quando o ar contém altas 
concentrações de CO2, um vegetal pode ob-
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ter o C0 2 de que necessita abrindo ligeira
mente seus estômatos ou até criando novas 
dessas estruturas. Num ambiente com altos 
níveis de CO2, os vegetais podem crescer 
mais com a mesma quantidade de água 
(Essa diminuição na evaporação dos vege
tais provocará uma redução ainda maior no 
regime de chuvas, e como a evaporação pro
voca resfriamento, a redução da evaporação 
provocará mais aquecimento). 

Essas vantagens não serão sentidas em 
todas as partes do globo. Nos trópicos, altas 
temperaturas já comprometem muitas la
vouras; essa forçante térmica provavelmen
te piorará com o aquecimento global. A 

perspectiva geral será de aumentar a pro
dutividade das lavouras, sendo que o au
mento no norte excederá as reduções próxi
mas ao equador. O aquecimento global po
derá não reduzir o suprimento geral de ali
mentos, mas certamente ofertará mais pa
ra os ricos e menos aos pobres. 

UMA INUNDAÇÃO DE MUDANÇAS 
Os oceanos, por serem vastos, resistem às 
mudanças, mas acabarão mudando. Em ne
nhum momento do passado da Terra com 
provável exceção de eventos de extinção em 
massa a química dos oceanos mudou tanto 
e tão rapidamente quanto os cientistas es

peram nas próximas décadas. Ao penetrar 
no oceano o CO2 reage com a água e trans
forma-se em ácido carbônico. Em concen
trações suficientemente altas, o ácido carbô
nico pode dissolver conchas e esqueletos de 
organismos marinhos em especial os cons
tituídos por uma forma solúvel de carbona
to de cálcio conhecido como aragonita 

Os cientistas estimam que a sobrevivên
cia de mais de um quarto de todas as espé
cies marinhas depende parcialmente dos 
recifes de coral. Os esqueletos de corais são 
formados por aragonita Mesmo que as con
dições químicas não se deteriorem a ponto 
de dissolver as conchas, a acidificação da 
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F U T U R O D I S T A N T E : Se as 
emissões de gases do efeito es
tufa continuarem a ser produ
zidas, o nível dos oceanos po
derá se elevar em 120 metros e 
as regiões polares se tornarão 
muito mais quentes. Qualquer 
civilização humana sobrevi
vente terá de se adaptar a 
essas condições. 

água pode dificultar sua formação. Em ape
nas algumas décadas não haverá mais ne
nhum local no oceano com a mesma quími
ca que tem favorecido o crescimento de reci
fes de coral no passado geológico. Não se sa
be quantas espécies dependentes de corais 
desaparecerão com os recifes. 

Essas alterações químicas afetarão dire
tamente a vida dos recifes, mas nós também 
não poderemos ignorar as alterações físicas 
em curso. De forma simples, a água age co
mo o mercúrio num termômetro: aumen
tando a temperatura a coluna de mercúrio 
sobe. O mar também é alimentado pela 
água que se encontra nas calotas polares. 
Em períodos remotos, quando predomina
ram altos níveis de CO2 na atmosfera, a Ter
ra aqueceu o suficiente para que animais se
melhantes a crocodilos vivessem ao norte 
do círculo polar ártico. Há perto de 100 mi
lhões de anos as temperaturas anuais mé
dias nos poios atingiram 14°C, e durante o 

verão superaram 25°C. Ao longo de milha
res de anos temperaturas como essas se
riam suficientes para derreter as grandes 
capas de gelo da Groenlândia e da Antárti
da. Se essas massas derretessem completa
mente, o nível dos oceanos se elevaria cerca 
de 120 metros, inundando vastas áreas. O 
peso de água sobre as regiões continentais 
submersas afundaria ainda mais essas 
áreas, em direção ao manto, elevando consi
deravelmente o nível dos oceanos. 

Espera-se que os poios se aqueçam a 
uma taxa de aproximadamente 2,5 vezes 
mais rápida que o planeta como um todo. O 
Ártico se aqueceu mais rapidamente que 
qualquer outra região cerca de 2°C relativa
mente aos 0,8°C globais. No final da última 
glaciação, quando a temperatura aumentou 
cerca de 5°C ao longo de milhares de anos, 
as capas de gelo derreteram a uma taxa que 
provocou o aumento do nível do oceano 
cerca de um metro por século. Esperamos e 
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acreditamos que as camadas de gelo não 
derreterão tão rapidamente desta vez, nem 
temos certeza se isso realmente acontecerá 

I M I T A N D O VÊNUS 
Ao longo dos últimos milhões de anos o cli
ma da Terra oscilou para provocar o au
mento e o declínio dos grandes lençóis de 
gelo. Nossas emissões de gases do efeito es
tufa estão atingindo em cheio esse sistema 
complexo. Apresentei um cenário em que o 
clima evolui bem suavemente, mas saltos e 
arrancadas que podem impactar sistemas 
biológicos, sociais e políticos além dos limi
tes de sua resiliência não estão descartados. 

Imagine que o aquecimento do Ártico 
permitisse que centenas de bilhões de tone
ladas de metano contidas no solo e no leito 
oceânico fossem rapidamente liberadas pa
ra a atmosfera Molécula por molécula, na 
atmosfera o metano absorve calor com uma 
eficiência 37 vezes maior que o CO2. Se todo 
esse metano fosse liberado repentinamen
te, como pode ter acontecido num evento 
de aquecimento há 55 milhões de anos, co
nhecido como o Máximo Térmico do Paleo-
ceno-Eoceno, sentiríamos um aquecimento 
realmente catastrófico. Mas a maioria dos 
cientistas acredita que esse risco é remoto. 

Alguns pesquisadores também sugeri
ram que efeitos de feedback, como o derreti
mento do permafrost (solo permanente
mente congelado), poderiam provocar um 
descontrole enorme no cenário do efeito es
tufa tornando os oceanos tão quentes que 
evaporariam. Como o vapor de água tam
bém é um gás do efeito estufa, um ciclo de 
água intenso poderia tornar a Terra tão 
quente que o vapor de água da atmosfera 
persistiria e nunca pararia de chover. Nesse 
caso, o CO2 atmosférico produzido por vul
cões e outras fontes continuaria a se acumu
lar. Raios cósmicos poderiam quebrar molé
culas de vapor de água em altas altitudes; o 
hidrogênio resultante acabaria escapando 
para o espaço. O clima da Terra então se es
tabilizaria num estado similar ao de Vênus. 

R I S C O S I N E X I S T E N T E S 
Felizmente, a evaporação do oceano não re
presenta nem de longe um risco com as 
atuais emissões de gases do efeito estufa 
Imagine simplesmente que existe um limi
te para a quantidade de CO2 que pode 
aquecer o planeta. Quando as concentra
ções de CO2 e de vapor de água forem sufi
cientemente altas, as moléculas espalharão 
a luz solar incidente, impedindo que se 
aqueçam ainda mais. 

No entanto, se continuarmos a queimar 
combustíveis fósseis, as concentrações dos 
gases do efeito estufa da atmosfera atingi
rão níveis inéditos desde o Cretáceo. Naque
la época, mares interiores inundavam vas
tas áreas continentais num ambiente quen
te e úmido. Répteis gigantescos nadavam 
nos oceanos. Nos continentes, dinossauros 
pastavam na vegetação luxuriante. Se quei
marmos apenas 1% do carbono orgânico da 
crosta terrestre nos próximos séculos, os 
humanos respirarão as mesmas concentra
ções de CO2 que os dinossauros inalaram e 
se sujeitarão a temperaturas similares. 

Quando comparadas com o aquecimen
to gradual de climas de estufa do passado 
nota-se que as mudanças climáticas indus
triais estão ocorrendo rápido demais. Na 
história geológica, transições entre atmosfe
ras de baixos para altos níveis de CO2 nor
malmente ocorreram em taxas menores 
que 0,00001 grau por ano. Estamos recrian
do o mundo dos dinossauros cinco mil ve
zes mais rapidamente. 

A M B I E N T E S D E T E R I O R A D O S 
O que poderá prosperar nessa estufa? Al
guns organismos como ratos e baratas, in
vasores generalistas, podem prosperar em 
ambientes deteriorados. Outros organis
mos, como corais e várias espécies de flores
tas tropicais, evoluíram para florescer nu
ma faixa estreita de condições. Como resul
tado do aquecimento global, espécies inva
soras provavelmente transformarão esses 
ecossistemas. Mudanças climáticas pode
rão triunfar num mundo detestável. 

Nossa civilização também estará em ris
co. Vejam os maias. Mesmo antes de os eu
ropeus chegarem à América a civilização 
maia começara a colapsar devido a mudan
ças climáticas relativamente menores. Os 
maias não haviam desenvolvido resiliência 
suficiente para superar pequenas reduções 
na quantidade de chuvas. E eles não são o 
único exemplo de civilizações que fracassa
ram ao se adaptar às mudanças climáticas. 

Crises provocadas por mudanças climá
ticas provavelmente são regionais. Se os r i 
cos se tornarem mais ricos e os pobres, mais 
pobres isso poderá desencadear migrações 
em massa que desafiam a estabilidade polí
tica e econômica? Os países que provavel
mente mais sofrerão com as mudanças pro
vocadas pelo aquecimento global também 
são os mesmos que alardeiam dispor de ar
mas nucleares. As mudanças climáticas po
derão exacerbar ainda mais as tensões e 
provocar conflitos nucleares ou outros cho

ques apocalípticos? A resposta social às mu
danças climáticas poderá criar problemas 
maiores para a humanidade que as mudan
ças climáticas em si. 

Os vegetais lenhosos que floresceram 
durante o Cretáceo morreram e alguns se 
transformaram em carvão ao longo do tem
po geológico. O plâncton dos oceanos aca
bou soterrado sob sedimentos, e parte 
transformou-se em petróleo e gás. O clima 
esfriou enquanto a vida marinha seques
trou CO2 em suas conchas e esqueletos. 

Os oceanos absorverão a maior parte do 
CO2 que estamos produzindo ao longo de 
milênios. A acidificação resultante disso 
dissolverá os minerais carbonatados e os 
efeitos químicos da dissolução permitirão 
que mais CO2 seja absorvido. No entanto, 
as concentrações de CO2 atmosférico per
manecerão bem acima dos níveis pré-in-
dustriais de 280 partes por milhão durante 
milhares de anos. Como consequência o 
fluxo e refluxo das eras glaciais provocadas 
por variações sutis na órbita da Terra cessa
rão e as emissões de gases produzidas pela 
humanidade manterão o planeta enclausu
rado numa estufa. 

Com o tempo, o aumento da temperatu
ra e da precipitação de chuvas acelerarão a 
taxa com que o leito rochoso e o solo se dis
solvem. Rios e riachos carregarão essas ro
chas e minerais dissolvidos, contendo ele
mentos como cálcio e magnésio para os oce
anos. Talvez em milhares de anos alguns or
ganismos marinhos poderão utilizar o cál
cio e o CO2 para formar uma concha de car
bonatos. Essas e milhões de outras conchas 
marinhas poderão finalmente tornar-se cal
cário. Da mesma forma como as White 
Cliffs (Penhascos Brancos) de Dover, na In
glaterra, são remanescentes da atmosfera 
do Cretáceo, a maior parte do carbono con
tido nos combustíveis fósseis queimados 
atualmente se tornará uma camada nas ro
chas — um registro, escrito em pedra, de um 
mundo alterado por uma única espécie. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 125, p. 68-73, out. 2012.




