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Agora, parece que a avaliação foi muito otimista Dados globais 
recentes mostram que o planeta está mudando com velocidade aci
ma do esperado. O gelo ao redor do oceano Ártico está desaparecen
do mais rapidamente que havia sido previsto. Regiões de perma
frost do Alasca e da Sibéria ao derreterem estão liberando na atmos
fera mais metano, um potente gás de efeito estufa, que os modelos 
previam. Plataformas de gelo no oeste da Antártida estão se que
brando mais rapidamente que se acreditava e as geleiras adjacentes 
estão deslizando velozmente para o mar. Eventos climáticos extre
mos, como enchentes e ondas de calor como as que ocorreram em 
grande parte dos Estados Unidos no verão passado, também se mos
traram mais frequentes. A conclusão? "Como cientistas, não pode
mos dizer que, se o aumento de temperatura permanecer abaixo de 
2°C, tudo vai ficar bem", alerta Stefan Rahmstorf, professor de física 
dos oceanos na Universidade de Potsdam, na Alemanha. 

Os motivos que podem estar impulsionando a Terra para uma 
era de rápidas mudanças climáticas incluem a hipótese de acelera
ção por mecanismos de feedback. Menor quantidade de gelo no 
mar, por exemplo, permite que o Sol aqueça ainda mais a superfície 
da água, o que provoca o derretimento de uma quantidade ainda 
maior de gelo. Maior derretimento do permafrost libera mais CO2 e 
metano para a atmosfera, e também provoca o derretimento adicio
nal do permafrost, num círculo vicioso. 

O potencial acelerador dos mecanismos de feedback transfor
mou alguns cientistas em Cassandras [personagem da mitologia 
grega capaz de prever o futuro, sem ser ouvida]. Segundo esses espe
cialistas, mesmo que os países considerassem seriamente a redução 
de emissões de gases de efeito estufa - para que fiquem abaixo do l i 
mite de 460 ppm, o que parece cada vez mais improvável -, já seria 
uma meta insuficiente e tardia Se o mundo não baixar os níveis de 

CO2 a 350 ppm, "teremos iniciado um processo que está fora de con
trole da humanidade", adverte James E. Hansen, diretor do Instituto 
de Estudos Espaciais Goddard da Nasa O nível oceânico pode subir 
até 5 m neste século, argumenta ele. Isso faria submergir as cidades 
costeiras de Miami a Bangcoc. Enquanto isso, a elevação de tempe
raturas e secas podem levar à fome em massa "As consequências são 
quase impensáveis", adverte Hansen. Poderíamos estar à beira de 
uma passagem rápida e irreversível para um mundo mais quente. 

Alarmista? Alguns cientistas dizem que sim. "Não acho que, a 
curto prazo, uma mudança climática catastrófica tenha consistên
cia", avalia Ed Dlugokencky, da Administração Nacional de Atmos
fera e Oceanos (NOAA), nos Estados Unidos, com base na sua ava
liação dos níveis de metano. W. Tad Pfeffer, glaciólogo da Colorado 
Universiry em Boulder, analisou a perda de gelo ao redor do planeta 
e conclui que o aumento máximo concebível no nível oceânico este 
século é menos de 2 m, e não 5 m. Mas ele compartilha da opinião 
de Hansen quanto à urgência das soluções porque, mesmo que me
nores, as mudanças podem ameaçar uma civilização que não co
nheceu outra situação senão a de um clima notavelmente estável. 
"As pessoas e os tomadores de decisão precisam entender quanto a 
elevação do nível dos oceanos é grave, mesmo que seja de apenas 60 
a 70 cm", adverte Pfeffer. Para ele, "esses desastres poderiam real
mente nos eliminar". 

Ainda que não concordem a respeito do ritmo das mudanças 
climáticas, a percepção de que mecanismos de feedback específicos 
podem estar potencializando a mudança provoca preocupações en
tre os cientistas sobre o futuro do planeta "Temos de considerar as 
variáveis conhecidas e as desconhecidas", considera Eelco Rohling, 
professor de oceanografia e mudanças climáticas da Universiry of 
Southampton, na Inglaterra "Podemos não saber exatamente quais 
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são todos os feedbacks possíveis, mas as mu
danças passadas demonstram que eles exis
tem", adverte Martin Manning, para quem 
"quando os pesquisadores resolverem as in
certezas, pode ser tarde demais". Cientista 
atmosférico da Victoria Universiry of 
Wellington, na Nova Zelândia, Martin Man
ning teve importante participação no Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climá
ticas (IPCC) em 2007. "As mudanças ambien
tais neste século serão profundas demais 
para esperarmos por diagnósticos da 
ciência", avalia ele. 

F U T U R O Q U E N T E 
Uma importante razão pela qual os cientis
tas estão cada vez mais preocupados com a 
rapidez das mudanças climáticas é a me
lhor compreensão do passado distante. Na 
década de 80, pesquisadores se surpreende
ram ao encontrar registros nas camadas 
antigas de gelo de oscilações súbitas e signi
ficativas de temperatura pelas quais o pla
neta passou várias vezes. Desde então, eles 
se dedicam a produzir um retrato detalha
do dos últimos 800 mil anos. Como Hansen descreve em um novo 
trabalho, existem correlações íntimas entre temperatura, níveis de 
CO2 e nível oceânico: eles sobem e descem juntos, quase em sincro
nia. As correlações não provam que os gases estufa provocaram o 
aquecimento. Uma nova pesquisa, de Jeremy Shakun, da Harvard 
University, e seus colegas, no entanto, aponta nesse sentido, mos
trando que um aumento de CO2 precedeu o incremento de tempe
ratura ao final da última era glacial. Em artigo recente publicado 
na Nature, eles concluem que "o aquecimento impulsionado pelo 
aumento das concentrações de CO2 pode explicar grande parte da 
mudança de temperatura". (Scientiflc American integra o Natu
re Publishing Group.) 

Algumas mudanças no passado foram incrivelmente rápidas. 
Pesquisas feitas por Rohling em sedimentos do mar Vermelho mos
tram que durante o último período quente entre eras glaciais - há 
cerca de 125 mil anos - o nível dos oceanos subiu e caiu em até 2 m 
em períodos de 100 anos e isso é "extremamente rápido", avalia 
Rohling. A análise dele indica que os níveis oceânicos parecem ter 
sido 6 m acima do atual, em um clima muito parecido com o nosso. 
"Isso não diz o que o futuro nos reserva, mas evidentemente chama 
a atenção", considera Richard Alley, professor de geociências da 
Pennsylvania State University. 

Surpreende também a reduzida quantidade de energia extra, 
ou "esforço", necessária para deflagrar essas oscilações no passa
do. Há 55 milhões de anos, por exemplo, o Ártico era um paraíso 
subtropical, com temperatura amena média de 23°C. Nessa épo
ca, crocodilos viviam na Groenlândia. Os trópicos podem ter sido 
muito quentes para a maior parte dos seres vivos. Esse período de 
aquecimento, conhecido como Máximo Térmico do Paleoceno-
Eoceno (PETM, em inglês), aparentemente foi provocado por um 
aumento anterior de cerca de 2°C na temperatura média do pla
neta, que já era mais quente que hoje. O aquecimento pode ter 
provocado uma rápida liberação de metano e dióxido de carbono, 
o que levou a um maior aquecimento e maior emissão de gases de 

efeito estufa, elevando ainda mais o 
aquecimento. O resultado final: os mi
lhões de anos de uma terra de estufa [ver 
"O último grande aquecimento global", 
de Lee R. Kump; Scientiflc American 
Brasil, agosto 2011]. 

Nos últimos 100 anos, os humanos 
provocaram um aquecimento de mais de 
0,8°C. E estamos liberando gases de efeito 
estufa na atmosfera 10 vezes mais rapida
mente que à época de incubação do 
PETM. "Se passarmos os próximos 100 
anos liberando CO2 na atmosfera, vamos 
dar o mesmo tipo de salto", adverte Mat-
thew Huber, professor de ciências terres
tres e atmosféricas da Purdue University. 

Estamos também deslocando o clima 
de modo mais vigoroso, ao menos em 
comparação ao que ocorreu nas várias 
eras glaciais. De acordo com o que o as
trônomo sérvio Milutin Milankovic ob
servou há quase 100 anos, a variação das 
eras glaciais pode estar ligada a pequenas 
alterações na órbita e inclinação da Terra. 
Ao longo de milhares de anos, a forma da 

órbita mudou de quase circular a levemente excêntrica, devido à 
variedade de influências de outros planetas. Essas variações altera
ram em média cerca de 0,25 watt por metro quadrado a incidência 
de energia solar na superfície do planeta, avalia Hansen. Essa alte
ração é pequena. Para provocar as oscilações observadas no clima 
as variações de energia devem ter sido amplificadas por feedbacks, 
como mudanças no gelo marinho e emissões de gases de efeito es
tufa. A interferência das emissões humanas de gases estufa sobre o 
clima é muito maior - 3 watt/m 2 - e está aumentando. Isso significa 
que o clima mudará 12 vezes mais rapidamente? Não necessaria
mente. "Não podemos aplicar a resposta do passado para o futuro", 
argumenta Rohling. "O que conhecemos são os mecanismos que 
estão em jogo, como eles são acionados e a que extremos podem 
chegar", pondera ele. 

F E E D B A C K S P R E O C U P A N T E S 
O mais rápido dos mecanismos de feedback, de acordo com o que 
os cientistas descobriram, envolve correntes marinhas que trans
portam calor ao redor do globo. Se uma grande quantidade de água 
doce é levada para os mares do norte - por desabamento de geleiras 
ou aumento de precipitação - correntes quentes podem ter sua ve
locidade reduzida, ou mesmo ser paralisadas. Essa mudança pode
ria alterar as condições da Groenlândia, de fria em quente, em uma 
década. "Os registros de camadas internas de gelo da Groenlândia 
mostram que mudanças podem ocorrer muito rapidamente, no 
curto espaço de uma década", segundo Pieter Tans, cientista sênior 
do Earth System Research Laboratory, do NOAA. 

Quando o mecanismo de água doce foi desvendado, no início 
de 2000, "muitos de nós ficamos nervosos", lembra Alley. Uma 
modelagem mais detalhada, no entanto, mostrou que esse pro
cesso, preocupante, não está ocorrendo rápido o suficiente para 
alterar o clima planetário. 

O feedback mais preocupante agora é o do permafrost. Os cien
tistas pensavam que a matéria orgânica na tundra não passava de 1 
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metro de profundidade e que levaria um longo tempo até que o 
aquecimento começasse a afetar as camadas mais profundas. Mas 
essa foi uma avaliação equivocada, de acordo com uma nova pes
quisa A primeira surpresa foi que a matéria orgânica chega a até 3 
metros de profundidade, o que significa que seu volume é maior 
que o considerado anteriormente. Além disso, a Sibéria que abriga 
parte da tundra, exibe morros formados por permafrost rico em 
matéria orgânica (yedoma), trazida por ventos que sopram da Chi
na e da Mongólia Esses estoques somam centenas de bilhões de to
neladas métricas, aproximadamente o dobro da quantidade dispo
nível na atmosfera segundo Schuur. Ou, como diz o pesquisador 
Joe von Fischer, da Colorado State University: o estoque de carbono 
"é uma bomba-relógio". Maior descongelamento oferece mais ali
mentos a microrganismos que os transformarão em CO2 e metano, 
elevando as temperaturas e intensificando o descongelamento. 

O processo pode estar se acelerando. A água derretida na super
fície do permafrost frequentemente forma lagos rasos. Katey Wal
ter Anthony, da University of Alaska Fairbanks, detectou metano 
borbulhando do fundo do lago. Muitos pesquisadores também des
cobriram que o permafrost pode sofrer fraturas que formam mini-
cânions, os thermokarsts. Essas estruturas expõem uma área de su
perfície muito maior, o que aumenta a velocidade do derretimento 
e liberação de gases de efeito estufa Expedições recentes nos arre
dores de Spitsbergen, na Noruega e Sibéria encontraram gás meta
no subindo do fundo do mar em águas rasas. 

Q U E B R A - C A B E Ç A C L I M Á T I C O 
Se considerarmos essas liberações de gás para regiões mais amplas 
os números podem ser suficientemente grandes para afetar o cli
ma Medições globais de metano ainda não mostram necessaria
mente uma variação recente e uma das razões para isso é que hot-
spots ainda são restritos, segundo Vladimir E. Romanovsky, da Uni
versity of Alaska Fairbanks, que mapeia as temperaturas do 
permafrost. Outra explicação pode estar no fato de que os cientistas 
estão apenas melhorando a capacidade de identificar hotspots que 
sempre existiram. Isso leva Dlugokencky a dizer que não está preo
cupado com uma mudança climática acelerada provocada por mu
danças na quantidade de metano. 

Outros pesquisadores não têm tanta certeza especialmente por
que há outra fonte potencialmente importante de metano: as áreas 
tropicais úmidas. Se a pluviosidade aumenta nos trópicos, o que é 
provável com o aquecimento da atmosfera as áreas úmidas vão se 
expandir e se tornar mais produtivas, gerar mais decomposição 
anaeróbica e liberar mais metano. A expansão de áreas úmidas po
deria liberar metano adicional em quantidades iguais ou superio
res às liberadas pelo aquecimento do Ártico. Qual deve ser o grau de 
nossa preocupação? "Não sabemos, mas é melhor continuarmos 
atentos", responde Nisbet 

O que mais assusta pesquisadores climáticos é a perda de gelo 
em todo o planeta Essa redução nas águas do oceano Ártico duran
te os verões recentes, por exemplo, não foi prevista por muitos mo
delos climáticos. Para identificar o que está acontecendo cientistas 
têm mapeado geleiras na Groenlândia usando tanto satélite como 
medição em solo, o que leva Jerry Meehl, cientista sênior do Natio
nal Center for Atmospheric Research, a dizer que "estamos vendo 
coisas nunca detectadas". 

Na Groenlândia a glacióloga Sarah Das, do Woods Hole Ocea-
nographic Institution, observou um lago de degelo ser drenado 
abruptamente por uma rachadura no gelo de 900 metros de es-

pessura A torrente era poderosa o suficiente para levantar a ge
leira enorme para fora do leito de rocha e elevar a velocidade com 
que deslizava para o oceano. No Alasca Pfeffer tem dados eviden
ciando que a queda da grande geleira de Columbia para o mar 
tem acelerado de 1 metro para 15 a 20 metros diários. 

Na Antártida e Groenlândia as plataformas de gelo de gran
des dimensões que flutuam sobre o oceano ao longo da costa es
tão em colapso, evidenciando a instabilidade dessas formações. 
Águas mais quentes do oceano estão corroendo as plataformas 
de gelo por baixo, enquanto o ar mais quente abre fissuras na 
superfície. As plataformas de gelo funcionam como contrafor
tes, barrando o gelo que se apoia no fundo do oceano e que su
porta as geleiras vizinhas. 

Perda de gelo é atemorizante não apenas pela elevação do nível 
oceânico. O gelo reflete a luz solar de volta ao espaço e a diminuição 
dele faz com que a superfície da Terra, incluindo os oceanos, absor
va mais calor. 

F L O R E S T A PARA A S Á R V O R E S 
As flutuações no clima no passado da Terra deixam claro que 
feedbacks t ransformarão radicalmente o planeta. "Se quei
marmos todo o carbono a que temos acesso, é praticamente 
certo que tenhamos um aquecimento semelhante ao observa
do durante PETM" considera Huber. Bom para crocodilos do 
Ártico, talvez, mas não para os seres humanos, ou para a maio
ria dos ecossistemas. 

O que tira o sono de cientistas climáticos, no entanto, é a possi
bilidade de que, mesmo que esses feedbacks particulares não re
presentem ameaças no curto prazo, possam induzir outros meca-
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nismos a produzir esse efeito. O principal candidato, neste caso, é o 
ciclo hidrológico. Cada ano traz mais evidências de que as mudan
ças climáticas estão provocando um maior número de eventos cli
máticos extremos, como cheias e secas, ao mesmo tempo que alte
ram climas regionais. 

Uma análise recente de Rahmstorf evidencia que ondas de 
calor, como a que devastou a Rússia em 2010, são cinco vezes 
mais prováveis devido ao aquecimento que já ocorreu. Traba
lhos recentes relacionam o calor recorde durante o inverno de 
2011-2012 nos Estados Unidos (e s imultâneo recorde de frio na 
Europa) com a perda de gelo do mar Ártico. Um possível me
canismo: com menos gelo no mar, maior é o aquecimento da 
água do Ártico. 

O oceano libera essa grande quantidade de calor no outono, 
alterando gradientes de pressão na atmosfera, o que cria ondas 
maiores nas correntes de jato que podem permanecer estacioná
rias por períodos mais longos. Essas ondas podem se acomodar 
no nordeste dos Estados Unidos e aquecer o inverno, enquanto 
confinam a Europa oriental num frio congelante. 

Os feedbacks ecológicos podem tornar esta história ainda 
mais complexa. As temperaturas mais elevadas no Canadá e 
nos Estados Unidos ocidentais, por exemplo, ajudaram a de
sencadear uma epidemia de besouros de pinheiro de monta
nha. Os insetos já afetaram centenas de milhares de hectares 
de árvores, ameaçando transformar florestas de estocagem de 
carbono (árvores saudáveis absorvendo CO2) em fontes de car
bono (árvores mortas em decomposição). Uma onda de calor, 
em 2007, deflagrou o primeiro incêndio na tundra de North 
Slope em 7 mi l anos, acelerando o derretimento de permafrost 
e as consequentes emissões de carbono nessa área. O aqueci
mento na Sibéria está começando a transformar vastas flores
tas de lariços em florestas de abeto. Lariços perdem suas folhas 
em forma de agulha no inverno, o que permite que a luz solar 
seja refletida pela neve e retorne ao espaço. Abetos man têm 
suas agulhas, absorvendo o calor do Sol antes que os raios al
cancem a neve, relata o ecologista Hank Shugart, da University 
of Virginia. Apenas o feedback provocado por mudanças na ve

getação poderia dar ao planeta um acréscimo de 1,5°C, estima 
ele, para quem "estamos brincando com uma arma carregada". 

O cenário de pesadelo de Nisbet começa com um episódio de 
emissão de metano e um verão muito quente que produz enor
mes incêndios, liberando gás carbônico para a atmosfera. Fuma
ça e poluição cobrem a Ásia Central e enfraquecem as monções, 
provocando a perda generalizada de colheitas na China e Índia. 
Enquanto isso, um grande El Nino que se forma em águas excep
cionalmente mais quentes, no Pacífico tropical, traz seca para a 
Amazônia e Indonésia. As florestas tropicais e turfeiras também 
se incendiaram, injetando ainda mais CO2 para a atmosfera, colo
cando o clima na via expressa para o aquecimento rápido. 

A conclusão inquietante para a política climática é que a ciên
cia não tem respostas definitivas. "Sabemos a direção, mas não a 
taxa", diz Manning. As incertezas, contudo, não justificam a falta 
de ação, insistem os cientistas. Devem, pelo contrário, impulsio
nar um esforço mundial urgente para reduzir as emissões de ga
ses de efeito estufa porque revelam como são significativos os ris
cos reais de mudanças rápidas. "O que estamos fazendo no mo
mento é uma experiência comparável, em escala geológica, aos 
grandes eventos do passado. Podemos, assim, supor que as alte
rações tenham consequências semelhantes", diz Nisbet. 

Por isso Hansen tornou-se ativista em nome de seus netos. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 127, p. 46-51, dez. 2012.




