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INTRODUÇÃO 

 

O e-book “Ciências Básicas sobre as Mudanças Climáticas” possui o 

objetivo de fornecer um guia completo de informações básicas e gerais acerca 

do assunto, de forma a esclarecer certos pontos e desmistificar outros. O 

debate atualmente se concentra apenas em certas questões e acaba 

negligenciando grande parte do conteúdo, que é altamente necessário para 

enriquecer o debate para a tomada correta de decisões. 

O objetivo das ciências climáticas não é a elaboração de políticas públicas 

para as mudanças climáticas, mas sim de prover ao público e aos responsáveis 

pela criação destas políticas, projeções eficientes e razoáveis sobre as 

condições futuras do clima. Estas informações então devem ser usadas para 

mostrar os impactos potenciais das nossas atividades no sistema climático, 

assim como para a elaboração de melhores planos de mitigação.  

Devido à natureza bastante abrangente e sempre evolutiva das Ciências 

Climáticas, iremos modificar de tempos em tempos as informações contidas 

aqui, tanto adicionando novos dados, quanto atualizando os antigos. Novas 

versões então irão aparecer e iremos avisar de sua disponibilidade através do 

e-mail fornecido ao baixar este e-book. 
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1. PROCESSOS CLIMÁTICOS E SEUS MECANISMOS DE CONTROLE 

 

O clima da Terra está continuamente mudando. Se quisermos entender o 

clima atual e predizer como será o clima futuro, teremos que compreender os 

processos que controlam este clima. Mas antes de tudo, é necessário explicar 

a diferença entre Clima e Tempo.  

 Tempo pode ser descrito como um estado em que a atmosfera se 

encontra. Nisto inclui condições como vento, pressão do ar, precipitação, 

umidade e temperatura.  

 Clima pode ser descrito como um estado médio, ou típico, das 

condições atmosféricas.  

Tempo e clima são diferentes, já que a curto prazo os estados estão 

sempre mudando, mas a longo prazo não. Mas o que controla o clima?  

A temperatura média da Terra está em aproximadamente 15ºC, logo a 

maior parte da água do planeta está em um estado líquido. A temperatura 

média de Marte, por exemplo, é de aproximadamente -55ºC, logo toda a sua 

água na superfície está congelada. Esta é uma grande diferença! Uma razão 

pela qual a Terra é muito mais quente do que Marte é a sua maior proximidade 

do Sol. Marte recebe menos do que a metade da energia do Sol por unidade de 

área que a Terra recebe. Esta diferença na insolação, o qual é medida pela 

quantidade de radiação solar incidindo sobre a superfície, é um importante fator 

que determina o clima da Terra.  

1.1 Insolação 

 

Na Terra nós percebemos os efeitos da insolação variada em nosso clima. 

A luz do sol chega à superfície terrestre praticamente em ângulo reto na linha 

do equador, e apenas obliquamente nos polos. Isto significa que é mais 

concentrada no equador.  Como podemos ver na figura abaixo, a mesma 

quantidade de luz do sol cobre o dobro da área quando chega na superfície em 

um ângulo de 30º, comparada quando incidi diretamente.  
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Ou seja, a mesma quantidade de energia é espalhada, enfraquecendo sua 

habilidade de aquecer a Terra.  Como consequência, os trópicos recebem o 

dobro da insolação do que o Círculo Ártico. Esta diferença de energia explica a 

causa do equador ter um clima mais quente, e os polos um clima mais frio, 

além de explicar a existência das estações do ano. 

 

 

Figura 01.1: Ângulo de insolação; note que a mesma quantidade de luz do sol é espalhada por até duas 

vezes quando chega à superfície fazendo um ângulo de 30º (Fonte: Wikipedia) 

Além de considerarmos quanto de energia entra no sistema da Terra via 

insolação, temos também que considerar o quanto de energia que sai. O clima 

da Terra é controlado pelo seu balanço energético, o qual é o movimento de 

energia que entra e sai do sistema da Terra. A energia flui para dentro do 

planeta através do sol e flui para fora quando é radiada para o espaço.  

O balanço energético da Terra é, então, determinado pelo montante da luz 

solar que chega a Terra (insolação) e as características da superfície e da 

atmosfera do planeta que agem como refletores, as quais ou aumentando a 

quantidade de energia que chega ou diminuindo a taxa a qual sai, irá fazer com 

que o clima fique mais quente. 
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Figura 1.2: Temperatura média anual da Terra (Fonte: Robert A. Rohde for Global Warming Art.) 

 

1.2 Albedo 

 

O albedo é uma medida que expressa o quão reflexivo uma superfície é. 

Quanto maior o albedo, mais reflexivo é o material. Uma superfície 

perfeitamente preta possui albedo zero, enquanto que uma perfeitamente 

branca possui albedo um. Hoje, a Terra possui uma média para o albedo de 

aproximadamente 30%, ou 0,30, mas este valor depende da quantidade de 

nuvens cobrindo o céu e do tipo de cobertura na superfície. Cobrir o solo com 

grama aumenta a quantidade de luz refletida de 17% a 25%, enquanto 

adicionar camadas de neve fresca aumenta a quantidade refletida em mais de 

80%. 
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Figura 1.1 Modelo mostrando os graus de refletividade, ou albedo, no planeta. (Foto: 

earthobservatory.nasa.gov) 

 

Contudo, albedo não explica tudo. A Terra e a Lua recebem praticamente a 

mesma quantidade de insolação. Apesar de a Lua ser apenas mais um pouco 

reflexiva do que a Terra, ela é muito mais fria. A temperatura média da Terra 

é de 15ºC, enquanto que a da Lua é de -23ºC. Por que a diferença?  

O balanço de energia de um planeta também é regulado pela sua 

atmosfera. Uma fina atmosfera pode agir para aprisionar a energia vinda do 

sol, prevenindo então que parte desta energia escape para o espaço. A Terra 

possui uma atmosfera enquanto que a Lua não. Se a Terra não tivesse uma 

atmosfera, ela teria a temperatura média de -18ºC; um pouco mais quente do 

que a Lua. 
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1.3 Efeito Estufa 

 

A forma como a atmosfera age para aprisionar a radiação em forma de luz 

que vem do sol é referido como o “Efeito Estufa”, e os gases que impedem 

que a radiação térmica saia do sistema terrestre são conhecidos como “gases 

do efeito estufa”, ou GEE. São esses os gases que fazem com que a vida na 

Terra seja possível do jeito como a conhecemos. Os quatro gases mais 

importantes na atmosfera da Terra são vapor d’água (apesar de não ser um 

gás propriamente dito, está incluído na lista), dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) e ozônio.  

Esses gases fazem diferentes contribuições ao efeito estufa, baseado em 

quão efetivos eles são com relação à sua capacidade de absorção e emissão 

de energia e o quanto que eles permanecem na atmosfera. Por exemplo, 

apesar de o metano ser 72 vezes mais poderoso em aquecer do que o dióxido 

de carbono em 20 anos, sua permanência na atmosfera é bem menor, sendo 

removido em aproximadamente dentro de uma década. Contudo, cerca de 

metade do CO2 deixa a atmosfera após 100 anos, mas 2% permanecem após 

milhares de anos. 

Moléculas de água permanecem apenas um dia na atmosfera, mas 

diferente dos outros gases, a quantidade total na atmosfera pouco se modifica, 

apesar de uma variação de 4% já ter sido observada. A quantidade de água 

que evapora dos oceanos é substituída pela água perdida através da 

condensação e precipitação. 
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Figura 1.4 Desenho mostrando o efeito estufa na atmosfera. (Fonte: Jonathan H. Tomkin) 

 

Uma curiosidade sobre a presença de atmosfera e efeito estufa é a 

comparação entre as temperaturas de Vênus e Mercúrio. Apesar de Vênus 

estar mais distante do sol, possui a temperatura de 457ºc, contra 167ºc em 

Mercúrio. Isto se deve ao fato de Vênus ter a maior parte de seu carbono 

localizado na atmosfera, e não aprisionado na crosta como na Terra, impedindo 

que a energia que vem do sol seja liberada para o espaço. 

A maior preocupação acerca das emissões de CO2 e sua respectiva 

concentração da atmosfera, é que, por ser um gás estável, permanece na 

atmosfera por tempo indeterminado. Sua concentração então acaba por ser 

perigosa, uma vez que não decai como os outros gases e pode ser removido 

através dos processos naturais de fotossíntese realizados pelas plantas ou 

artificiais, porém estes muito complexos e custosos. 
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1.4 Mudanças na atmosfera da Terra 

 

A composição da atmosfera da Terra tem mudado desde tempos 

geológicos. A atmosfera, em sua grande parte, provém de gases oriundos de 

atividades vulcânicas do interior da Terra, mas biologicamente também vem 

realizando importantes mudanças como a produção de oxigênio e remoção do 

gás carbônico. Os gases do efeito estufa atualmente representam apenas uma 

pequena fração da atmosfera – 99% do ar consistem em moléculas de 

nitrogênio e oxigênio. 

Enquanto que vulcões podem esquentar a Terra ao adicionar CO2 na 

atmosfera, o qual é causador do efeito estufa, eles também podem esfriar a 

Terra ao injetar poeira e enxofre na atmosfera. Estas adições aumentam o 

albedo na atmosfera, permitindo que menos luz do sol chegue à superfície. 

 

 

Figura 1.5 Erupções vulcânicas influenciam mais no esfriamento da Terra, do que no seu aquecimento. 

(Fonte: Jan-Pierre Nap, tirada em 11 de julho de 2004) 
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A composição da atmosfera da Terra não é fixa; os gases do efeito estufa 

podem se tanto adicionados quanto removidos da atmosfera com o tempo. Por 

exemplo, dióxido de carbono é adicionado por atividades vulcânicas e pela 

queima de matéria orgânica. Este é removido pela fotossíntese das plantas, e 

também quando é dissolvido nos oceanos ou quando os sedimentos de 

carbonato são produzidos.  

Em tempos geológicos, estes processos vêm reduzindo significativamente 

a proporção de CO2 da atmosfera. Os processos naturais removem os CO2 

adicionados pelas atividades humanas, mas apenas muito devagar. É estimado 

cerca de mil anos para que a Terra consiga naturalmente remover a maioria do 

dióxido de carbono liberado pelo consumo industrial de combustíveis fósseis 

ultimamente.  
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2.  CICLOS DE MILANKOVITCH E O CLIMA DO QUATERNÁRIO 

 

O período mais recente da história geológica da Terra – últimos 2,6 milhões 

de anos - é conhecido como o período Quaternário. Este é um importante 

período para nós porque abrange todo o período na qual nós humanos 

existimos. O objetivo deste capítulo é então examinar como o clima vem 

mudado desde o início deste período. Ao entender os recentes processos 

naturais de mudanças climáticas, poderemos ser capazes de melhor entender 

porque os cientistas atribuem as atuais mudanças observadas no clima global 

como sendo resultado das atividades humanas. 

Uma prova altamente detalhada das condições climáticas do passado vem 

sendo recuperada das imensas camadas de gelo da Groelândia e Antártida. 

Estas camadas de gelo são geradas pela queda da neve na superfície de gelo 

e sendo cobertas por outras subsequentes ao longo de muito tempo. É tão frio 

nestas localidades que o gelo não derrete mesmo no verão, fazendo com que 

seja capaz de gerar gelo subsequente durante milhares de anos. Pelo fato do 

gelo nas camadas mais baixas ter sido produzido em nevascas mais antigas, a 

idade do gelo aumenta com a profundidade, estando a mais jovem na 

superfície. As camadas de gelo da Antártida possuem cerca de três milhas de 

profundidade. São levados muitos e muitos anos para se gerar tanto gelo, 

sendo a camada mais profunda possuindo cerca de 800.000 anos. 

Os cientistas então escavam estas camadas para extrair os núcleos de 

gelo, na qual possuem as informações sobre os climas passados. A figura 

abaixo mostra como que esses núcleos se parecem quando são abertos ao 

meio. Assim como os anéis nas árvores, os núcleos de gelo indicam 

informações de crescimento e idade. Note como o núcleo do meio (o qual foi 

preciso perfurar quase 2 km para se extrair) possui camadas distintas – isto 

porque as estações deixam uma marca nas camadas de neve.  
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Os cientistas, então, podem usar estas marcas para ajudar a calcular a 

idade das diferentes profundidades de gelo, apesar da tarefa se tornar cada 

vez mais difícil com a profundidade, devido a maior compressão das camadas. 

O gelo acaba guardando muitos diferentes tipos de informação sobre o clima: a 

temperatura do núcleo de gelo, as propriedades da água que se tornou gelo, 

poeira retida na camada, e pequenas bolhas contendo informações sobre a 

atmosfera naquele tempo. 

 

 

Figura 2.1 Diferentes secções de um núcleo de gelo (Fonte: Nacional Ice Core Laboratory) 

São as moléculas de água que formam as informações no gelo sobre a 

temperatura da atmosfera. Cada molécula de água é formada por dois átomos 

de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Contudo, nem todos os átomos de 

oxigênio são os mesmos. Alguns são mais leves que outros. Estes tipos 

diferentes de oxigênio são chamados de Isótopos, os quais podem ser 

resumidos como átomos com o mesmo número de prótons, mas diferentes 

números de nêutrons.  

Esta informação é importante porque as moléculas mais leves são mais 

facilmente evaporadas do oceano, e uma vez na atmosfera, as moléculas mais 

pesadas são mais suscetíveis a condensar e cair com a precipitação. 

O processo de diferenciação entre as moléculas de água mais pesadas e 

mais leves varia de acordo com a temperatura. Se a atmosfera está mais 

quente, há mais energia disponível para evaporar e segurar as moléculas mais 

pesadas na atmosfera, sendo então a neve composta pelas moléculas mais 

pesadas.  
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Sendo o oposto verdadeiro, uma vez que a atmosfera esteja mais fria, e 

sem energia para segurar as moléculas mais pesadas para precipitarem em 

forma de gelo nos polos. Os cientistas podem, então, comparar a quantidade 

de moléculas mais pesadas de oxigênio nas camadas de gelo para ver como 

era a temperatura na atmosfera vem mudando com o tempo. 

2.1 O Clima no Quaternário 
 

Durante o quaternário, a Terra passou por ciclos entre períodos glaciais 

(Era do Gelo) e períodos interglaciais. O gelo estava no seu ponto extremo 

mais recente há aproximadamente 20 mil anos em um período chamado de a 

Última Máxima Glacial, ou UMG. Como podemos ver nas gravações no gelo, 

o clima no quaternário é praticamente frio (temperatura média de 6º c), com 

longos períodos de frio pontuados com períodos mais curtos de calor, como 

podemos experimentar hoje em dia. De várias formas, nosso clima atual é 

excepcional.  

Durante os períodos glaciais, o clima era muito mais seco como 

evidenciado pelo aumento de poeira na atmosfera. As terras nos polos e 

próximos a eles eram cobertas por gelo e savanas secas ocupavam áreas que 

hoje são cobertas de florestas. Desertos eram bem mais amplos do que hoje, e 

as florestas tropicais, tendo menos água e calor, eram menores. Os animais e 

plantas eram diferentes em sua distribuição em comparação com hoje, e 

adaptados a essas condições.  
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Figura 2.2 Impressão artística de um Mastodonte. Fósseis deste mamífero parecido com o elefante 

datados do último período glacial foram achados na América do Norte (Fonte: Charles R. Knight) 

2.2 Ciclos Milankovitch 
 

Mas então qual é a causa dessa variação entre climas quentes e frios 

durante o quaternário? Como vimos anteriormente, o clima da Terra é 

controlado por diferentes fatores – insolação, gases do efeito estufa e albedo 

são todos importantes. Cientistas então acreditam que a insolação é a 

responsável por essas variações, sendo a sua variação resultada de mudanças 

na órbita da Terra entorno do sol. 

A órbita da Terra não é completamente fixa como vemos em modelos 

esquemáticos – ela varia com o tempo. Estas mudanças periódicas na órbita 

da Terra são referenciados como sendo os Ciclos Milankovitch. 

Há três principais formas na qual a órbita da Terra varia: 

Excentricidade: A órbita da Terra não é exatamente circular, mas sim 

segue uma elipse, com o sol ocupando um de seus focos. Isto significa que, 

com o passar do ano, a Terra está, às vezes, mais perto e outras vezes mais 

longe do sol. Assim, o sol está mais próximo em janeiro, e mais longe em julho. 

Esta variação afeta a quantidade de insolação que recebemos por um pequeno 

percentual, fazendo com que as estações do hemisfério norte sejam 

ligeiramente mais brandas do que seriam caso a órbita da Terra fosse circular.  
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Obliquidade: O eixo da Terra gira com um ângulo com relação ao seu 

trajeto em volta do sol – aproximadamente 23,5º. A diferença na órbita acaba 

criando as estações. Caso o eixo da rotação da Terra alinhasse com a direção 

da órbita em volta do sol, não havia estações. Este ângulo no eixo da Terra 

também varia com o tempo, entre 22,1 e 24,5º. Quanto maior o ângulo, maior a 

diferença de temperatura entre verão e inverno.  

Precessão axial: A direção do eixo da Terra durante sua rotação também 

varia com o tempo em relação às estrelas. Atualmente, o polo norte aponta 

para a estrela Solaris, mas seu eixo de rotação varia entre apontar para esta 

estrela e para a estrela Vega. Isto impacta o clima da Terra como também 

determina quando as estações ocorrem. Quando está apontando para Vega, o 

período de pico no verão do hemisfério norte seria em janeiro, não em julho. 

Caso isto fosse verdade hoje em dia, significaria que o hemisfério norte 

experimentaria estações mais extremas, porque janeiro é quando a Terra está 

mais próxima do Sol.  

 

Figura 2.3 Ilustração das três variáveis da órbita da Terra, com os períodos de variação marcados (Fonte: 

COMET® da University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)) 
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Mas como estes ciclos variam o nosso clima? Estes ciclos orbitais não 

possuem muito impacto no total de insolação que o planeta recebe. Eles 

apenas exercem uma variação no período da insolação, sendo que a 

quantidade total permanece a mesma. A melhor explicação para as variação de 

longo termo na temperatura média da Terra são que estes ciclos começam um 

processo de feedback positivo que amplifica a pequena diferença na insolação. 

2.3 Insolação e o feedback do albedo 
 

Hoje em dia, a órbita da Terra não é muito excêntrica (é quase circular), 

mas no começo de cada período recente de era do gelo, a órbita era muito 

mais elíptica. Isto significa que a Terra estava mais longe do sol durante o 

verão no hemisfério norte, reduzindo o total de insolação. A baixa insolação 

significa que os meses de verão eram mais brandos do que geralmente são.  

Acredita-se então que estes verões mais brandos produziam um feedback 

positivo no albedo, o que fez com que todo o planeta caísse em uma era 

glacial. O hemisfério norte possui continentes próximos aos polos, possuindo 

assim um clima bastante temperado. Durante o inverno, a neve cai e se derrete 

apenas nos meses mais quentes, no verão. Caso o verão não seja quente o 

suficiente para derreter a neve a o gelo, estes acabam avançando, cobrindo 

mais terra. Este processo gera um feedback positivo, com as condições mais 

frias permitindo que o gelo avance – que por sua vez aumenta o albedo e esfria 

a Terra. O mesmo pode ocorrer ao contrário, com verões mais quentes e um 

feedback positivo, diminuindo o albedo e esquentando o planeta. 
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3.  MUDANÇAS CLIMÁTICAS ATUAIS 

 

Nos capítulos anteriores, uma análise das gravações geológicas do clima 

da Terra no período quaternário revelou os motores principais das mudanças 

climáticas. A conclusão mais importante a se fazer são as seguintes: 

 No passado, a Terra já foi significativamente mais quente (e 

praticamente sem gelo) e significativamente mais fria (principalmente 

durante as eras glaciais) do que é hoje em dia; 

 Mudanças climáticas podem ocorrer quando há mudanças na insolação, 

albedo e composição da atmosfera; 

 Clima é o mesmo que a média do tempo, e mudanças no clima da Terra 

vem ocorrendo em longas escalas de tempo. 

Mudanças climáticas recentes, as quais ocorreram durante a era 

instrumental, é o foco desta parte. É pela lente das mudanças climáticas de 

longo termo (ocorrendo durante milhões de anos) que iremos observar o clima 

atual do planeta e recentes mudanças. O objetivo é investigar como que os 

princípios listados anteriormente estão moldando os eventos de mudanças 

atuais. 

3.1 Mecanismos 
 

Segundo dados do ar na superfície do hemisfério norte, a temperatura 

média global está passando por um período quente interglacial. Importante 

frisar que essa conclusão foi formada através de dados aproximados 

(informações nos núcleos de gelo e anéis de árvores) e com o uso de 

modernos instrumentos para criar um gráfico mostrando os últimos 1300 anos 

do hemisfério norte (figura abaixo). 
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Figura 3.1 Dados da temperatura do ar na superfície no hemisfério norte (Fonte: Climate Change 2007: 

The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Painel on Climate Change, Cambridge University Press) 

Neste gráfico deve-se atentar para dois pontos importantes. O primeiro é o 

período mais quente da era medieval, aproximadamente 1000 anos atrás. O 

segundo é a pequena era do gelo, aproximadamente 400 anos atrás. Mesmo 

com esses eventos, o painel de baixo mostra que a maioria das variações na 

temperatura do hemisfério norte não ultrapassou os 0,5ºc. 
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 Raramente a temperatura excedeu a média de 1961-1990, o qual é a linha 

divisora nesse gráfico. A única flutuação maior fora desses valores ocorre 

apenas durante a era instrumental moderna dos últimos 300 anos, onde há 

também maior certeza nos dados apresentados. 

Começando no século XIX, a linha sólida preta em cada painel traça um 

aumento de aproximadamente 1ºc na temperatura global. É este aumento o 

foco central na recente ciência das mudanças climáticas. Antes havíamos 

comentado que a mudança de 1ºc na temperatura da Terra é uma mudança e 

tanto. Reduza a temperatura global em aproximadamente 4º ou 6ºc e boa parte 

do hemisfério norte será coberto de gelo como ocorreu 20000 anos atrás. 

Existem hoje muitos debates sobre as recentes mudanças climáticas, 

especialmente na mídia e entre partidos do governo (pelo menos 

mundialmente). Este debate é centralizado na causa do recente aumento de 

1ºc. Será que é parte de uma variação natural no sistema climático ou há um 

dedo de responsabilidade do homem, sendo apenas agente influenciador ou 

um causador principal? 

3.2 Possíveis causas da variação de 1ºc 
 

Segundo o que vimos até agora nos outros capítulos, o clima do planeta 

mudará em resposta às variações na insolação, albedo e composição da 

atmosfera. Segundo dados de medições, não houve variação suficiente na 

insolação para que ocorresse essa variação na temperatura global. E o 

albedo? Será que houve uma variação que explicasse esse aumento de 

temperatura?  

Como já sabemos, o aumento nos níveis de albedo levam ao resfriamento, 

enquanto que a redução leva ao aquecimento. O efeito cadeia da existência 

humana na Terra é o de aumentar o albedo global ao deixar a superfície mais 

reflexiva, através do desmatamento e plantação de monoculturas e pastos. 
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Além das atividades humanas, o albedo também pode aumentar devido às 

atividades vulcânicas, ao expelir para a atmosfera enormes quantidades de  

poeira, enxofre e fuligem. Algumas dessas partículas podem penetrar na 

estratosfera, permanecendo por alguns anos e atuando como um escudo que 

previne que a luz do sol alcance a superfície. Sendo assim, erupções 

vulcânicas, de uma forma geral, agiria apenas esfriando o planeta. 

3.3 Alterações nos efeitos naturais dos gases do efeito estufa 
 

Acabamos então excluindo os dois primeiros mecanismos (albedo e 

insolação) como razões para o aumento recente na temperatura global. Ao 

olhar o painel abaixo, podemos observar que todas as “outras razões” (all other 

forcings) faz com que a curva aumente rapidamente com relação à quantidade 

de energia retida pelo sistema planeta-atmosfera nos últimos 200 anos. 
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Figura 3.2 Forças radiativas e Simulação de temperaturas  (Fonte: Climate Change 2007: The Physical 

Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 

Painel on Climate Change, Cambridge University Press) 

 

Quem, ou o que, são os responsáveis por esse aumento repentino no 

gráfico? Por acaso os humanos acabaram alterando a composição da 

atmosfera da Terra a deixando mais eficiente na absorção da radiação 

infravermelha que acabaria sendo refletida para o espaço? Existem provas de 

influências humanas ao sistema natural do efeito estufa? Podemos explicar o 

recente aquecimento como um aumento antropogênico dos gases do efeito 

estufa como o dióxido de carbono (CO2)? 
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Como já foi mencionado antes, sem os gases do efeito estufa, sendo o 

vapor d’água o mais abundante entre eles, a temperatura da Terra seria bem 

mais baixa. A temperatura média global na superfície é de aproximadamente 

15ºc, mas caso os gases do efeito estufa forem removidos, a temperatura 

média global cairá para -18ºc . Lembre-se que esses gases representam uma 

pequena fração da composição da atmosfera! Dessa forma, ajustes em sua 

concentração irão produzir efeitos grandiosos. 

As ações humanas estão então alterando o efeito estufa? Baseado em 

nossa análise até agora, este é o mecanismo final na qual o clima global pode 

ser mudado. Porém, vale lembrar que esta ciência ainda está em 

amadurecimento, tendo ainda muito a avançar e o que ser estudado. 

3.4 Uma olhada mais de perto 
 

Vamos então olhar mais de perto na alteração nas propriedades químicas e 

na composição atmosférica da Terra. Os humanos estão aumentando a 

quantidade de vapor d’água, o mais abundante, porém o mais fraco gás do 

efeito estufa na atmosfera? Com o aumento da temperatura do ar, a 

quantidade de vapor d’água que a atmosfera consegue manter também 

aumenta. Contudo, uma maior compreensão do ciclo da água é necessária 

para entender o que irá acontecer com este aumento no vapor d’água. 

Neste ciclo, a quantidade de água evaporada deve ser igual á soma das 

quantidades de água condensada e precipitada em uma escala global. Este 

equilíbrio deve ser mantido, ou então nossa água acabará inteiramente em sua 

forma líquida ou vapor, certo? Contudo, devido a velocidade em que o ciclo 

ocorre, um grande aumento na quantidade de vapor d’água pode ser 

rapidamente precipitado para fora da atmosfera. É o que ocorre, por 

exemplo, com as chuvas de verão, no Brasil. 
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Os ciclos dos outros gases do efeito estufa são bem mais lento do que o da 

água. Existe uma vasta quantidade de carbono no sistema atmosférico da 

Terra. A maioria do carbono presente no planeta está aprisionada em rochas, 

onde ficará retido por milhões de anos. O dióxido de carbono, que é móvel, é 

mais achado em outros lugares, como oceano, solos, vegetação, combustíveis 

fósseis como carvão, petróleo, gás natural, e também em pequenas 

concentrações na atmosfera. Estes reservatórios de CO2 podem trocar massa 

da mesma forma que oceanos e nuvens fazem no ciclo da água, mas com uma 

diferença importante. A taxa de troca é muito mais lenta. O que significa que 

o sistema pode perder seu equilíbrio e permanecer fora por um longo tempo, 

até centenas ou milhares de anos.  

Existem dois mecanismos naturais principais de se aprisionar o dióxido de 

carbono liberado para a atmosfera. Ele pode ser ou capturado pela respiração 

das plantas ou dissolvido no oceano. 

Contudo, a taxa em que as plantas e oceanos conseguem tirar o dióxido de 

carbono da atmosfera é fixa. Desta forma, se uma quantidade a mais que o 

normal de CO2 for adicionado à atmosfera, ela ficará lá por um longo tempo. 

Esta realidade possui grandes implicações pelo fato de que CO2 é um 

poderoso gás do efeito estufa. Então a pergunta que temos que fazer é:  

A taxa de troca está fora do equilíbrio? 

Em maio de 2013, a quantidade de CO2 na atmosfera, gás estável do 

efeito estufa com maior tempo de persistência na atmosfera, passou um limiar 

simbólico, chegando a 400 partes por milhão (ppm), pela primeira vez desde 

que as mensurações começaram. Os cientistas estimam que antes da era 

industrial, por volta do ano 1780, este valor era de aproximados 280 ppm. A 

última vez que a Terra presenciou a concentração na atmosfera de 400 ppm, 

foi há 3 milhões de anos atrás. 

Para saber se esta concentração vem mudando, existem observatórios que 

monitoram a quantidade média do gás na atmosfera, como o Mauna Loa, no 

Havaí. Devido ao fato do CO2 ser o gás que mais prevalece com o tempo na 

atmosfera, dentre os gases do efeito estufa, ele acaba atraindo mais atenção. 
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Os pesquisadores vêm então realizando medidas e compilando esses 

dados em gráficos para comparar a quantidade de CO2 presente na atmosfera 

e alertar para possíveis mudanças em suas concentrações. Um exemplo 

destes gráficos pode ser observado abaixo, a famosa Curva Keeling. 

 

Figura 3.3 Famosa Curva Keeling, na qual mostra a concentrações de CO2 medida no observatório 

Mauna Loa (Fonte: NASA Earth Observatory) 

Como é possível perceber, a quantidade média de dióxido de carbono 

pulou de 315 PPM em 1950, para 400 PPM, atualmente. O zigzag natural do 

gráfico é devido ao ciclo de vida das plantas, onde na primavera há maior 

abundância de vida, o que reduz a concentração de CO2 na atmosfera. 

Se for olhar para bem mais atrás, iremos perceber que a concentração 

atual de CO2 na atmosfera da Terra é bem maior do que em qualquer período 

nos últimos 800 mil anos. Da onde vem essa abundância de CO2? Quais 

reservatórios estão sendo esgotados enquanto que a atmosfera se enche?  
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 A resposta está na queima de combustíveis fósseis e desmatamento 

de significantes pedaços de biomas florestais da Terra.  

Note, no gráfico abaixo, que o aumento na concentração de CO2 começa 

em 1750. Este período marca o começo da revolução industrial, quando os 

combustíveis fósseis substituíram a madeira como principal fonte de energia do 

planeta. Pelos últimos dois séculos e meio, o petróleo, carvão e gás natural 

vem sendo extraído de reservatórios no subsolo e queimado para gerar energia 

elétrica e tração para as modernas formas de transporte. 

Os sistemas exaustores desses processos estão adicionando atualmente 

30 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera a cada ano. Combine agora 

esta adição de CO2 com o desmatamento, diminuindo então a capacidade 

natural de aprisionar este gás, e o desequilíbrio cresce ainda mais.  

 

Figura 3.4 Concentração de CO2 nos últimos 400.000 anos (Fonte: NASA/NOAA) 

 

Nos últimos 30 anos, a temperatura média da Terra aumentou em 0.6ºc. 

Com o rápido aumento da concentração de CO2 nos últimos 50 anos, é de se 

esperar que a temperatura aumentasse bem mais do que o observado. O que 

ocorre então para esse modesto aumento? 
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Os oceanos vêm absorvendo a maior parte do aumento de calor causado 

pelo acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera. Eles conseguem 

absorver 20 vezes mais do que a terra e ar combinados. Esta absorção de 

energia ajuda a aumentar a acidificação dos oceanos, causando enorme 

impacto na vida marinha, bem como sua expansão térmica, aumentando o 

risco das cidades costeiras com relação ao aumento do nível do mar e degelo 

das calotas polares. 

Conforme a temperatura aumenta, os oceanos evaporam mais, lançando 

mais umidade no céu. Já são estimados um aumento de 4% de vapor d’água 

nos oceanos, o que faz com que as precipitações sejam maiores, agravando o 

risco de inundações e cheias atípicas. 

 

Figura 3.5 Destino do aquecimento observado na superfície da Terra (Fonte: skepticalscience.com) 
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4. EFEITOS OBSERVADOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 

Alguns efeitos atribuídos às mudanças climáticas podem ser observados 

em todo o mundo. No Japão, por exemplo, milhões de pessoas celebram o 

desabrochar das árvores cerejeiras marcando o início de uma estação mais 

quente. Estas celebrações são documentadas a mais de mil anos. Dois 

cientistas então, recentemente analisaram estes dados e descobriram que, a 

partir de 1800, a temperatura média do ar em março começou a se elevar 

lentamente.  

Durante este mesmo período, a data na qual as árvores desabrochavam 

começou a ser marcada antes do dia na qual normalmente acontecia. Hoje em 

dia, segundo os registros, o evento já ocorre diversos dias antes da data 

habitual.  

 

Figura 4.1 Fotografia de flores de laranjeiras (Fonte: Uberlemur via Wikimedia Commons) 

De uma forma semelhante às cerejeiras, alguns cientistas observaram que 

alguns pássaros estão nascendo e cantando em uma época antes da habitual 

durante o ano. Pássaros migradores estão chegando mais cedo e borboletas 

estão aparecendo mais cedo. Além disso, linhas de árvores nas montanhas, o 

qual é controlado pela temperatura do ar, vem avançando a altitudes mais 

elevadas na Europa.  
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Enquanto que estas mudanças ecológicas não devem ser ameaçadoras 

sob a perspectiva humana, outras são. Os mosquitos da malária, por exemplo, 

estão sendo encontrados em altitudes que antes eram muito frias para eles. 

Em alguma parte da Califórnia e Austrália, formigas de fogo (saúvas) estão 

migrando para regiões que antes eram muito frias para que elas conseguissem 

sobreviver. 

4.1 Polos norte e sul 
 

O Ártico e a Antártida fazem parte da criosfera, e são as regiões que 

experimentam as mudanças mais rápidas devido ao recente aquecimento da 

atmosfera da Terra. Estas regiões são as mais vulneráveis devido ao poderoso 

efeito albedo do gelo. Uma incrível representação do aquecimento polar pode 

ser encontrada nas florestas “bêbadas” da Sibéria. Larix e espruces (árvores 

comuns da região) são comumente vistas inclinadas e crescendo em estranhos 

ângulos.  

Por quê? Devido ao derretimento nos últimos anos do contínuo solo 

congelado, ou permafrost, na qual suas raízes se aprofundaram.. Ao se 

descongelar, o solo fica mais maleável e as árvores começam a se inclinar 

enquanto que o solo embaixo afunda. 

 

Figura 4.2 Floresta bêbada da Sibéria (Fonte: NASA Science blog) 
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Mais ao norte, o gelo no mar Ártico vem abaixando tanto em extensão 

quanto em concentração. Com a diminuição da extensão e concentração do 

mar de gelo, os ursos polares acabam sendo impactados, uma vez que seu 

habitat também diminui. O mar de gelo é uma parte vital de sua área de caça, e 

diminuições recentes deste gelo vem reduzindo enormemente o seu acesso a 

certas presas.  

Em adição à redução no mar de gelo, o derretimento superficial da camada 

de gelo na Groelândia vem aumentando nos últimos anos, especialmente em 

suas bordas. Este derretimento vem levando ao surgimento de piscinas 

maiores e riachos que se formam no topo desta fina camada quilométrica de 

gelo.  

No outro lado do mundo, a calota de gelo Larsen B, na Antártida, colapsou 

recentemente, enviando grande parte do gelo ao oceano. Esta seção da calota 

de gelo da Antártida possui mais ou menos 4 000km² de área e era ligado à 

plataforma de gelo nos últimos 12 mil anos. Os cientistas então estão 

acompanhando de perto o gelo da Antártida já que quase 2/3 da água doce do 

mundo reside lá.  

4.2 A resposta dos Oceanos 
 

Algumas mudanças mais dramáticas trazidas pelo recente aquecimento 

têm sido observadas por cientistas preocupados com a questão dos oceanos 

no planeta. Observações feitas em recifes de coral no mundo todo revelam 

uma alarmante taxa de branqueamento (não causado por cloro).  

Com os oceanos tentando captar a abundância de CO2 e absorver cerca 

de 80% do calor acrescentado pelo aumento dos gases do efeito estufa, a água 

inevitavelmente acaba esquentando. Com o aumento gradativo desta 

temperatura nos últimos 40 anos, o delicado equilíbrio ambiental na qual 

envolvem estes recifes pelo mundo vem sendo perturbado, levando ao seu 

branqueamento.  
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Sob condições mais quentes, a taxa na qual as algas, as quais são partes 

importantes deste ecossistema, realizam fotossíntese é muito alta para que os 

corais consigam gerenciar. Como resultado, os corais acabam se livrando 

destas algas, o que leva á exposição do seu esqueleto branco.  

Outra consequência do aquecimento dos oceanos é o aumento do nível 

dos mares. Desde 1880, o nível do mar já aumentou em 20 centímetros. O 

aumento é associado ao aumento do degelo das calotas polares e à 

expansão termal dessas águas.  

Uma consequência interessante deste aumento do nível do mar é o 

desaparecimento da ilha New Moore, bastante disputada entre Bangladesh e 

Índia. Ambos os países reivindicaram esta ilha rasa e inabitada devido à uma 

especulação de que havia reservas de óleo embaixo dela. Contudo, em 2010, o 

oceano a engoliu.  

 

Figura 4.3 Parte de um coral experimentando o processo de branqueamento (Fonte: NOAA) 
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4.3 Aumento da desertificação 
 

Com o planeta se ajustando a temperaturas mais quentes, a proliferação 

da seca em algumas regiões vem afetando dramaticamente as populações 

humanas. O Sahel, por exemplo, é uma região de fronteira entre o deserto do 

Saara, no norte da África, e as florestas tropicais, que ocupam a parte central 

do continente. Esta região vem experimentando a desertificação com o Saara 

constantemente se expandindo em direção sul.  

Desde 1970, a quantidade de precipitação na região vem sendo marcada 

abaixo do normal. A combinação de excesso de irrigação e as recentes 

mudanças climáticas fizeram com que a região se tornasse inabitável, forçando 

milhões a se realocarem para outro território. 
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5. QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS? FATORES A CONSIDERAR. 

 

Em 2007, o IPCC ganhou uma parte do Prêmio Nobel pelo seu trabalho na 

área de mudanças climática globais. O IPCC é organizado pela ONU e 

composto por mais de 3000 cientistas de todo o mundo, dos quais seis são 

brasileiros, na qual trabalham juntos para entender as mudanças climáticas 

atuais e projetar cenários para o clima futuro.  

Até 2011, o IPCC já tinha lançado quatro relatórios completos e concluído 

que: “A maior parte do aumento observado na temperatura média global 

desde a metade do século 20 é bem capaz de ter sido causado devido ao 

aumento observado na concentração de gases do efeito estufa lançado 

por fontes não naturais (antropogênicas)”.  

Esta declaração imensamente conhecida essencialmente diz que a 

probabilidade de ocorrência que o atual aquecimento global é causado pela 

queima de combustíveis fósseis é maior que 90%. A primeira parte do quinto 

relatório saiu no final do ano passado, reiterando as conclusões tiradas nos 

outros quatro relatórios. 

97% dos cientistas acreditam que as atividades humanas estão afetando o 

clima. O consenso científico é que o aumento da quantidade de CO2 na 

atmosfera chegando ao nível de 450 ppm, possui 50% de chance de aumentar 

a temperatura média global na atmosfera em 2ºc até 2050. Alguns acham que 

o aumento será maior mais rápido do que isso. 

Esse aumento de apenas 2ºc terá impactos significantes em diversos 

lugares ao redor do mundo. Logo, esse objetivo de 2ºc tem sido adotado por 

diversos grupos nacionais e internacionais, incluindo a ONU e o G7.  

Mesmo com um consenso entre cientistas sobre a química atmosférica e 

mesmo sobre as probabilidades do aumento de temperatura e outras 

mudanças, ainda há muito espaço para o debate, sobre políticas e moralidade 

das implicações dessas mudanças e como responder a elas. Fatos são 

arranjados para contar uma história, seja essa história uma teoria científica ou 

um argumento político.  
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Em resposta a estes achados, inúmeras reuniões internacionais foram 

organizadas em cidades incluindo Kioto, Bali, Copenhagen e outras, onde os 

líderes dos países discutiram estratégias para mitigar um possível desastre. 

Nestas reuniões, cientistas, políticos e líderes de nações revisavam o estado 

atual de conhecimento sobre o problema e as estratégias para o futuro. 

O diagrama abaixo foi elaborado por cientistas do MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, nos EUA) e descreve ambas incertezas e 

influências com relação ao aumento da temperatura global na superfície 

terrestre para este século. 

 

Figura 5.1 Diagrama elaborado por cientistas do MIT que descreve as incertezas e influências na 

variação da temperatura global para este século (Fonte: Sokolov, A.P. et al., “Probabilistic Forecast for 

21st Century Climate, “Journal of Climate. 22 no. 19 (2009)) 

 

Os dois círculos mostram as probabilidades relativas de vários aumentos 

de temperatura entre o período atual e o ano de 2100. Na esquerda, sem 

mudanças em nossa trajetória atual, ou seja, mantendo a mesma postura e 

paradigma que vivemos hoje. Como pode ser observado, não há chance de 

ficar abaixo do aumento dos 2ºc.  

 

 

 



CIÊNCIA BÁSICA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS v.1.0  BLOG.ELEMENTALSOLUCOES.COM.BR 

36 
 

 

Mesmo com as políticas agressivas mostradas no círculo da direita, a 

análise mostra que é muito improvável ficarmos abaixo dos 2ºc e mais provável 

de estarmos um pouco abaixo dos 4ºc. O que é algo bom, pois as mais novas 

pesquisas mostram que os 4ºc, e lembre-se que isto irá apenas ocorrer se 

nãos agirmos rápido e muito agressivamente para limitar as emissões de 

carbono, irão criar condições infernais para os seres humanos e diversos 

ecossistemas. 

 

 

Figura 5.2 Lista com as prováveis consequências do aumento da temperatura média global (Fonte:David 

Roberts, www.grist.com.br) 

 

A lista acima mostra as prováveis consequências do aumento da 

temperatura média global na superfície terrestre. Muitos cientistas estão 

convencidos que uma vez as temperaturas aumentem até um ponto 

desconhecido, os aumentos então irão acelerar e se tornar irreversíveis, 

independente das medidas tomadas.  
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5.1 Quem mais polui? 
 

Nos últimos anos, a China ultrapassou os EUA para se tornar a nação que 

mais emiti gases do efeito estufa para a atmosfera. Atualmente, a China é 

responsável por mais de 25% das emissões globais de CO2, o que gira em 

torno de 30 bilhões de toneladas por ano, com os EUA logo após em segundo 

lugar (dados de 2012).  

É importante considerar a população ao analisar estes números, pois há 

quatro vezes mais pessoas vivendo na China do que nos EUA. Quando você 

compara estes dois países em uma base per capita, a média que os cidadãos 

americanos emitem é de aproximadamente 19 toneladas de CO2 por ano, 

enquanto que na China a média é de aproximadamente 5 toneladas de CO2 

por ano.  

Em 2009, de acordo com o US Energy Information Administration, os EUA 

consumiram mais que o dobro da quantidade de óleo que o segundo maior 

consumidor, a China. Curiosamente, encabeçando a lista das emissões per 

capita de CO2 está a rica nação do Qatar. Este pequeno país localizado no 

Golfo Pérsico possui a maior produção per capita de óleo e gás natural. Eles 

também possuem o maior PIB per capita. Um cidadão comum neste país emite 

cerca de 60 toneladas de CO2 a cada ano. 
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Figura 5.3 Emissões de dióxido de carbono de Estados Unidos e China (Fonte: Snodgrass, E.) 

Porém, melhor do que apontar o dedo para alguns países, vamos examinar 

o problema maior. A figura abaixo distorce o tamanho de cada país baseado 

em uma variável, como emissões de CO2, com relação ao resto do mundo. Na 

parte superior esquerda do painel, o mapa está baseado na população, daí a 

razão para Índia e China estarem tão grande.  

Na parte superior direita, o mapa distorce com relação a quantidade de 

combustíveis importados. Note que EUA, a maior parte da Europa e Japão são 

os que mais estão expandidos, enquanto que África, Oriente Médio e a maior 

parte da América do Sul mal dá para se ver. Compare estes dois mapas com o 

de riqueza absoluta e emissões de carbono que a história se torna bastante 

clara. 

 As nações ricas e industrializadas são responsáveis pela maior parte 

das emissões de CO2 e importação de combustíveis. Estas 

sociedades são construídas no fundamento da produção energética 

através do consumo de combustíveis fósseis. 
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Os dois mapas inferiores nos diz a outra parte da história. Primeiro vamos 

ver o do canto inferior direito, que nos mostra informações sobre 

desmatamento. Os biomas florestais do mundo são a grande parte do ciclo do 

CO2 e com o desmatamento, uma enorme quantidade é transferida para a 

atmosfera.  

Apesar de ocorrer desmatamento na América do Norte e Europa, ao se 

comparar com o que ocorre na América do Sul, África e Oceania, mal dá pra se 

notar. Nestes lugares o desmatamento, infelizmente, corre solto e, apesar de 

existir uma grande preocupação internacional pela preservação destes 

recursos, falta ainda vontade política local para combater este hábito. 

 

Figura 5.4 Mapa de influência global (Fonte: WorldMapper ©Copyright SASI Group 

(University of Sheffield) e Mark Newman (University of Michigan) ) 
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O mapa inferior esquerdo distorce cada país de acordo com o seu nível de 

pobreza. Como é possível observar, Ásia e África são os mais distorcidos, e 

são nestas regiões que serão alvo das maiores atenções nos próximos anos. 

Muitas destas nações são o que economistas e políticos chamam de 

“economias emergentes”. Apesar da maior parte da emissão de CO2 para a 

atmosfera ser de países desenvolvidos como os EUA, as emissões destes 

países estão aumentando com o tempo de acordo com o relatório de 2008 

elaborado pelo Energy Information Administration. 

Existe um grande debate sobre informações como esta já que as 

mudanças climáticas estão tão intimamente conectadas com as emissões 

antropogênicas de dióxido de carbono. Este debate gira em torno do fato que 

as nações desenvolvidas usaram carvão, óleo e gás natural durante um tempo 

em que os impactos do CO2 e das mudanças climáticas não eram 

pesquisadas.  

Isto significa que durante este tempo estas nações, incluindo os EUA, 

industrializaram-se no tempo em que não havia regulações sobre as emissões 

de CO2. Agora que foi descoberto que estas emissões causam o aquecimento 

global, pressões vêm sendo aplicadas sobre as economias emergentes para 

regular e controlar suas emissões. E isto elas não concordam. Contudo, o que 

é importante lembrar nestas discussões é que as emissões per capita de CO2 

nas economias emergentes é aproximadamente um terço das nações 

desenvolvidas. 
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6. PROJEÇÕES FUTURAS PARA O CLIMA GLOBAL 

 

A escala de tempo é um dos maiores obstáculos na tentativa dos cientistas 

que estudam o clima em educar o público com relação às mudanças climáticas. 

A maioria das pessoas tomam clima e tempo como se fossem pertencentes a 

apenas um ramo da ciência. Na realidade, não podia ser mais longe da 

verdade. Tempo e clima são dois campos separados de estudo que se 

relacionam apenas por uma definição: Clima é a média do tempo.  

É importante entender esta definição porque as pessoas – sejam da mídia, 

políticos, ou até mesmo outros cientistas – frequentemente se enganam em 

atribuir os efeitos do tempo, como um furacão, às mudanças climáticas globais. 

O furacão Katrina, que assolou os EUA em 2005, por exemplo, foi um evento 

de tempo, e logo não pode ser dito que foi causado pelas mudanças climáticas 

globais. 

 

Figura 6.1 Consequências do furacão Katrina em Nova Orleans, EUA – 2005 (Fonte: Reprodução) 
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Agora, se perguntar se os fatores que influenciam na ocorrência de 

furacões mais fortes estão presentes com maior eficiência agora que no 

passado, é o tipo da questão que os cientistas do clima terão de responder. E 

eles fazem isto analisando décadas de dados.  

Para ser ter uma ideia, 30 anos é o valor mínimo usado como denominador 

para cálculos sobre o clima. Ou seja, apenas depois de 30 anos coletando 

dados sobre o tempo de uma região, é que se pode extrair informações sobre o 

seu clima. Sendo assim, não se pode responsabilizar um simples evento (seja 

ele da intensidade que for) como sendo uma mudança climática.  

Além de manter em mente a diferença entre tempo e clima, lembre-se que 

o foco desta parte é a mudança GLOBAL do clima. É um tanto tentador 

esquecer a natureza global deste problema porque está ocorrendo lentamente 

em uma larga escala, além de ser a média de longos períodos de tempo. 

Lembre-se das diferenças entre tempo e clima e também que, em conjunção 

com o aquecimento global, ainda podem ocorrer eventos de tempo que fazem 

com que a temperatura de uma região fique com um valor muito diferente do 

habitual. 

6.1 Modelagem e predições do clima 
 

Algumas pessoas desacreditam nas predições do clima se baseando em 

seus conhecimentos e experiências com as predições do tempo. Usualmente é 

dito que, já que os meteorologistas não podem dar uma previsão precisa do 

tempo para os próximos três dias, como eu poderia confiar nos cientistas que 

querem fazer a previsão para os próximos 100 anos? Bem, na verdade não 

pode.  
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Os cientistas que estudam o clima não se utilizam de modelos de previsão 

do tempo para prever as condições do clima para os próximos 100 anos. Os 

modelos computacionais que são usados para prever o tempo para os 

próximos três dias são completamente diferentes dos usados para predizer o 

clima. Ao invés de prever a natureza caótica da temperatura, precipitação e 

outras variáveis comuns do tempo em alta resolução temporal e espacial, os 

modelos para o clima preveem mudanças no fluxo de energia entre a Terra, a 

atmosfera e o espaço.  

Estes dois modelos se diferenciam substancialmente em relação às suas 

técnicas e gastos. Para ter uma ideia, os modelos de clima estão sendo 

rodados em sistemas de computadores extremamente rápidos, sendo tidos 

como os mais potentes do mundo. 

Daí você pode vir a perguntar, o que estes modelos de clima estão 

prevendo para acontecer lá pelo ano de 2100?  

Bem, primeiro nós olhamos para as projeções de temperaturas médias na 

superfície da Terra (figura abaixo). Lembre-se que nos últimos 200 anos, houve 

um aumento de 1ºc nas temperaturas globais, e que esta taxa de mudança é 

extremamente alta em comparação com as mudanças naturais no clima da 

Terra.  

 

Figura 6.2 Simulação de cenários climáticos. Na esquerda, projeções de múltiplos modelos climáticos (ou 

cenários) de emissões de gases do efeito estufa. No canto direito, projeções de múltiplos modelos 
climáticos da temperatura global média do ar na superfície até 2100 (Fonte: Climate Change 2007: 

Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change) 
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Atente-se nas curvas de cima e de baixo no painel da direita, na qual 

mostra o aquecimento mais dramático e o mais conservativo. O pior cenário, o 

qual é achado na linha de cima, mostra as projeções segundo a realidade que 

temos hoje. Caso nada seja feito para mitigar as emissões dos gases do efeito 

estufa na atmosfera, estes modelos de clima estão prevendo um aumento de 4 

a 6ºc na temperatura média da Terra em 2100. 

O melhor cenário, sob uma perspectiva climática, seria caso houvesse uma 

pausa nas emissões de CO2, ou caso as taxas de emissões permanecessem 

constantes, sem aumentar. Neste caso, ainda haveria um aquecimento de 0,5 

a 2ºc pelo ano de 2100. 

Além das previsões do aquecimento da atmosfera, os modelos climáticos 

também sugerem um contínuo aumento do nível do mar. Desde 1800, o nível 

do mar aumentou 20 cm, como resultado da expansão térmica da água que 

acompanha o aumento da temperatura. O derretimento das calotas polares 

também influenciou nesse aumento. As projeções atuais são que o nível do 

mar irá subir com uma taxa de, pelo menos, 2 mm por ano durante o próximo 

século. 

 

Fgura 6.3 Nível do mar desde 1880. As cores diferentes representam diferentes métodos de obtenção de 

dados para fazer este gráfico (Fonte: Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Cambridge University Press) 
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Mas afinal, com quanta confiança podemos nos apoiar nas predições 

feitas pelos cientistas com relação à temperatura e nível do mar? Para 

responder esta questão, vou fazer uma pequena analogia com uma consulta a 

um médico. 

Imagine agora que você está pensando em marcar uma consulta médica 

para que possa fazer melhores planos para o futuro – por que guardar dinheiro 

para aposentadoria se a situação está apertada e você não tem certeza até 

quantos anos irá viver? Mas você não tem certeza se o médico poderá lhe 

dizer o que realmente está a sua frente. Você poderia lhe pagar uma quantia 

por semana pelas suas previsões, e descobrir ao longo do tempo se irão se 

tornar realidade ou não. O problema é que, durante este período de teste você 

não saberia se gastaria seu dinheiro na mesma taxa que ganhasse ou se 

guardaria alguma quantia para o futuro.  

Mas, você então vem com um plano melhor. Você irá pagar ao médico 

apenas uma vez, mas ao invés de pedir para prever seu futuro, você irá pedir 

para que ele lhe diga o que aconteceu com você na semana passada. Caso 

esteja certo, ganha o paciente. 

De uma forma similar, os cientistas do clima avaliam a confiabilidade de 

seus modelos ao checar o quão bem eles “predizem” o passado. Ao 

comparar os modelos de simulações com os dados de temperaturas 

observadas, os cientistas com o IPCC testam a eficiência desses modelos.  

O IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) começou o 

seu trabalho no início da década de 90 e já lançou quatro relatórios sobre o 

clima e as mudanças climáticas. Já que algumas décadas se passaram desde 

o primeiro relatório, nós já podemos comparar as mudanças atuais desde 1990 

com as previsões do IPCC.  

A figura abaixo compara a temperatura média global observada na 

superfície com cada um dos três primeiros relatórios. O que revela que ambos 

segundo (SAR) e terceiro (TAR) relatórios se mostraram bastantes 

conservativos em suas projeções.  
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Figura 6.4 Temperaturas observadas (linha preta) e temperaturas projetadas nos últimos relatórios do 

IPCC (Fonte: Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University 

Press) 
 
 
 

No quinto relatório, o qual teve a sua primeira parte divulgada ano passado 

em uma conferência em Estocolmo, os cientistas estão usando um sistema 

mais completo, que leva em conta os impactos das emissões, ou seja, o quanto 

haverá de alteração no balanço de radiação do sistema terrestre. O balanço de 

radiação corresponde á razão entre a quantidade de energia solar que entra e 

que sai do planeta, indicando o quanto ficou armazenada no sistema terrestre 

de acordo com as concentrações de gases do efeito estufa, partículas de 

aerossóis e outros agentes climáticos. 
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6.2 Impactos globais das mudanças climáticas 

 

Globalmente falando, um aumento de 2 a 6ºc na temperatura da superfície 

é esperada até o ano 2100. Regionalmente, esses valores podem variar 

significativamente, sendo que alguns locais podem na verdade, esfriar. 

 As regiões mais afetadas, ao que parece, deverão ser nas latitudes mais 

ao norte, no Ártico. A representação abaixo descreve a variação esperada na 

temperatura do ar na superfície para dois períodos de tempo: 2020–2029 e 

2090–2099. Note que em todas essas imagens, as maiores mudanças são 

esperadas mais ao norte. Caso estas projeções se tornem verdadeiras, a 

cobertura de gelo e neve continuará a recuar e a afetar o efeito do albedo.  

 

 

Figura 6.5 Projeção de aumento de temperatura, feito pelo IPCC para os anos 2020-2029 e 2090-2099 

(Fonte: Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press) 

 

Desde 1980, as áreas cobertas por gelo no hemisfério norte já diminuiu em 

três milhões de quilômetros quadrados, e muitos lagos do norte estão com 

cada vez menos tempo congelados nas estações frias. 
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Além da temperatura do ar, os padrões e quantidades globais de 

precipitação também são esperados que sofram variações. Com o 

aquecimento da atmosfera, a sua habilidade de segurar vapor d’água aumenta, 

o que leva a uma maior evaporação da água da superfície. Com o condensar 

desta água na atmosfera formando nuvens e causando precipitações, a 

distribuição irá variar enormemente com relação aos seus padrões atuais.  

Projeções atuais estão prevendo um aumento da precipitação nos trópicos 

e nas regiões polares, com condições mais secas nas latitudes mais medianas. 

Apesar de haver mais vapor de água na atmosfera, a distribuição das 

precipitações deve ser de tal forma que algumas regiões que não estão 

acostumadas à secas prolongadas, possam estar sujeitas a longos períodos 

sem chuva.  

De acordo com o quinto relatório, o cenário mais otimista prevê um 

aumento na temperatura média global de 0,3º a 1,7ºc, de 2010 até 2100, e o 

nível do mar poderia subir entre 26 a 55 cm ao longo deste século. Porém para 

que este cenário acontecesse seria necessário estabilizar as concentrações de 

gases do efeito estufa nos próximos 10 anos e atuar para sua remoção da 

atmosfera. Já o pior cenário, no qual as emissões continuam a crescer em 

ritmo acelerado, prevê um aumento de temperatura entre 2,6 a 4,8ºc ao longo 

deste século, fazendo com que os níveis dos oceanos aumentem entre 45 a 82 

cm. 

É importante ressaltar que o nível dos oceanos já subiu, em média, 20 cm 

entre 1900 e 2012. Se subir outros 60 cm, com as marés, o resultado será uma 

forte erosão nas áreas costeiras de todo o mundo. Rios como o Amazonas, por 

exemplo, sofrerão forte refluxo de água salgada, o que afeta todo o 

ecossistema local. 

As projeções atuais mostram que se nós formos capazes de diminuir a 

emissões de gases do efeito estufa, o sistema climático irá responder com a 

quantidade mínima de aquecimento. Porém, estas projeções também sugerem 

que caso continuemos com a mesma mentalidade e ações de hoje, a mudança 

no clima global será de grande magnitude e irá ocorrer muito rápido – muito 

mais do que as mudanças naturais do passado. 
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