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O CLIMA ESTÁ MUDANDO: E AGORA?
Chuvas, inundações, deslizamentos, mortes. Seca, quebra de produção, alimentos mais caros. Frio 

no verão. Ciclones, tufões, furacões, tsunamis. Derretimento das geleiras no Polo Norte. Elevação 
do nível do mar. Será que o clima do planeta sempre foi assim? Muita gente acho que é isso mesmo, 
que às vezes o tempo não colabora e acontecem secas ou chuvas fora de hora. Também acham que 
sempre aconteceram desastres naturais. Ou seja, é o mesmo de sempre.

Para cientistas do mundo inteiro, 
que estão estudando há muitos anos 
o clima da Terra – não de uma parte, 
de um estado, de uma região, mas 
da Terra inteira – as coisas não são 
bem assim. As mudanças do clima 
são provocadas pelas variações que 
estão ocorrendo na temperatura do 
planeta e já estão causando grandes 
problemas. A Terra está com febre 
e  todo mundo sabe que febre é um 
alarme que avisa que alguma coisa 
não está funcionando bem.



Na história da evolução do planeta Terra, 
o clima sempre teve inf luência na distribuição 
da vegetação.  Nas regiões quentes e úmidas 
as f lorestas têm maior variedade de espé-
cies e funcionam como reservatórios de água 
para  os rios e lagos. Nas regiões secas, a 
vegetação é mais resistente e armazena água 
para sua própria sobrevivência, e assim por 
diante. O tipo de f loresta, 
por sua vez, inf luencia o 
tipo de solo, a variedade de 
seres vivos, tanto animais 
quanto micro-organismos, 
como funcos e bactérias.  
Esse é um conhecimento 
muito antigo, que foi ama-
durecendo durante mais de 
quatro séculos. No sécu-
lo XIX, um cientista sueco 
chamado Svante Arrhe-
nius acrescentou mais um 
conhecimento muito im-
portante para entender o 
funcionamento do planeta. 
Ele demonstrou que alguns 
gases existentes na atmos-
fera – como o gás carbônico, o metano e o 
ácido nitroso –  fazem o balanço natural que 
garante as condições climáticas que  a Terra 
tem hoje. Chamados gases estufas,  funcio-
nam como um cobertor, mantendo parte do 
calor que recebemos do Sol. Como uma estufa 
usada para a produção de alimentos em luga-
res mais frios.  Se não fosse assim,  a Terra 
seria um planeta gelado onde a vida, como 
nós conhecemos, não seria possível.

É importante saber que as grandes transfor-
mações nos ambientes naturais e no clima da Ter-
ra – até chegar ao que conhecemos hoje – acon-
teceram durante milhões de anos de evolução.

Nos últimos anos, entretanto, os cien-
tistas têm observado mudanças muito rá-
pidas no comportamento dos gases estufa, 
que estão segurando mais calor e provo-

cando aumento na temperatura do planeta. 
Essa acumulação de calor é chamada de 
aquecimento global. Por que isso está acon-
tecendo?  Por que o planeta está aquecendo? 
Quais são as consequências disso para a vida 
das pessoas?

O que está acontecendo?

A medição da temperatura na superfície ter-
restre começou em 1850. Durante muitos anos, 
a temperatura foi constante, embora fossem 
registradas variações regionais. Entretanto, 
entre 1995 e 2006, os cientistas observaram 
uma elevação constante de temperatura. Foram 
os anos mais quentes da história.  Foi um si-
nal de alerta e muitos estudos foram feitos até 
concluir que, de fato, a temperatura média de 
Terra aumentou em  pelo menos 0,6 graus cen-
tígrados. Parece pouco, mas os cientistas con-
cluíram que, se continuar subindo, o efeito será 
catastrófico para a vida no planeta. 

 
Por que isso está acontecendo?

O efeito estufa natural fun-
ciona com os gases que natu-
ralmente estão na atmosfera. 
Entretanto, esquecemos du-
rante muito tempo que as ativi-
dades humanas também geram 
esses gases.  Atualmente, as 
atividades humanas em todo 
planeta lançam na atmosfera  
mais gases de efeito estufa do 
que as florestas e os oceanos 
são capazes de absorver natu-
ralmente e por isso, o “cober-
tor”, que protege a Terra, está 
ficando mais grosso, com o 
acúmulo de gases na atmosfe-

ra, provocando aumento na temperatura média 
do planeta. A principal fonte desses gases são  a 
queima de combustíveis fósseis (como petróleo, 
carvão e gás natural) e o desmatamento que ao 
mesmo tempo que retira as florestas que podem 
segurar os gases, quase sempre é acompanha-
do pela queimada da vegetação que não tem uso 
comercial e lança mais gases no ar. No Brasil, 
75% das emissões de gases estufa vêm do des-
matamento.

E onde fica esse calor em excesso? 

Segundo estudos científicos, os oceanos têm 
absorvido 80% do aumento da temperatura, Isso 
também é um problema porque o calor provoca 
uma expansão térmica nos oceanos e a elevação 
do nível do mar. Dados já comprovados mostram 
que a média de elevação do nível do mar passou 

de 1,8 mm por ano, de 1961 a 2003, para  de 3.1 
mm por ano, entre 1993 e 2003. Além disso, o 
aumento da temperatura altera a vida marinha 
e a capacidade dos oceanos de reter os gases 
estufa.  Para complicar ainda mais, em áreas 
muito sensíveis como as superfícies geladas e a 
calota polar também contribuem para aumen-
tar o nível do mar e alterar as condições da vida 
marinha. 

Que outras consequências já foram 
observadas?

Como se trata de um problema global, os 
desequilíbrios provocados pelo aquecimento 
global e podem ser sentidos em diferentes 
lugares do planeta,  como o aumento da 
intensidade de eventos  climáticos  extre-
mos, como furacões, tempestades tropicais, 
inundações, ondas de calor, seca ou desliza-

O papel do CO2 ou Dióxido de Carbono

- 80% do aquecimento global atual é devido a este gás.

- 97% do gás carbônico emitido em 1997 é proveniente das nações industriali-
zadas através da queima de combustíveis fósseis para produção de energia.

- 30% mais CO2 existem hoje na atmosfera terrestre do que na época da re-
volução industrial.

mentos de terra. Esses eventos afetam a vida 
humana, prejudicam a produção de alimentos e 
tornam a vida de todos mais difícil.

A longo prazo, os problemas são ainda mais 
complicados.  Os cientistas já reuniram muitas in-
formações relacionadas com o aquecimento global. 
No Ártico, a temperatura subiu 5ºC nos últimos 100 
anos e  suas geleiras estão diminuindo a uma taxa 
de 3% por década. Os modelos climáticos preve-
em que, em 2080, não haverá mais gelo durante 
os meses de verão, levando à extinção os ursos 
polares, como aquele da foto da capa do jornal, por 
fome. As geleiras dos Alpes perderam metade de 
seu volume desde 1850 e muitas espécies carac-
terísticas das baixas montanhas migraram para 
alta montanha. O salmão do Atlântico Norte poderá 
desaparecer se a temperatura regional do oceano 
continuar aumentando.  A diminuição no estoque 
de peixes levou a morte centenas de milhares de 
aves marinhas nas costas da Califórnia.

Do mesmo modo, em ambientes de floresta, 
já pode ser  observado o desaparecimento de 
muitas espécies de anfíbios e maior presença 
de fungos que afetam  animais e plantas. Cada 
espécie que desaparece altera a vida das que 
ficam e, se isso ocorre em massa e com muita 
frequência, os ambientes naturais vão ser redu-
zidos, os estoques naturais de água vão diminuir, 
afetando a vida de toda a humanidade.

No próximo número do jornal,  você vai conhecer mais sobre os esforços realizados no mundo inteiro 
para reduzir o aquecimento global e controlar seus impactos.


