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Aquecimento Global 
O clima de extremos 

 

 As últimas décadas têm sido um período de reflexão internacional sobre o meio 

ambiente. As mudanças causadas pelo aquecimento global propagam incerteza quanto ao 

futuro de nosso planeta. Na edição de 2000, o World Institute, nos Estados Unidos, alertou 

para os dois grandes desafios para a sociedade global no século XXI: estabilizar o clima e o 

crescimento populacional. 

A Terra vem passando por mudanças climáticas decorrentes do aumento da 

concentração de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera. Os gases causadores 

deste fenômeno são: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e por último o Hexafluoreto de Enxofre 

(SF6).1 O mais poluente entre eles é o Dióxido de Carbono, cuja concentração na atmosfera 

saltou de 288 partes por milhão (ppm) no período pré-industrial (até 1750) para 378,9 ppm 

em 2005, de acordo com o estudo de Schein (SCHEIN,2006). Esse gás é o principal responsável 

pela retenção do calor na atmosfera, impedindo que a radiação da superfície terrestre seja 

liberada de volta ao espaço. As principais fontes de emissão desse gás provêm de atividades 

humanas decorrentes da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, das 

florestas em decomposição e do desmatamento. Essas atividades geradoras do aumento de 

gases do efeito estufa causam um efeito global, portanto, nenhum país está imune das 

conseqüências do aquecimento global, quer seja um agente passivo ou ativo nesse processo. 

  O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado em 1988, 

com a função de analisar, de modo cientifico, técnico e sócio-econômico as informações 

relevantes sobre mudanças climáticas. Em seu primeiro relatório, advertiu que, para conter o 

aquecimento global, seria necessário reduzir as emissões de Dióxido de Carbono em 

aproximadamente 60%.  Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Brasil (Rio 92), foi assinada por quase todos os países, inclusive os 
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Estados Unidos da América, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

Climática, marco na decisão mundial de enfrentar a ameaça.  Dentro do contexto fornecido 

por essa Convenção foi elaborado, em 1997, em reunião das Nações Unidas no Japão, o 

Protocolo de Kyoto. Seu objetivo é diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa, 

sobretudo por meio de compromissos de países ricos no sentido de cortarem suas emissões 

de acordo com metas quantificáveis. Tais países, responsáveis por 71% da emissão global de 

CO2, deveriam reduzir em pouco mais de 5% suas emissões, em níveis inferiores aos 

existentes no ano de 1990, o que deveria ser implementado no período de 2008 a 2012.  

 Os sinais das mudanças climáticas parecem óbvios. Cientistas já comprovaram que 

houve um aumento de 0,7°C na temperatura do planeta nos últimos cem anos2. Com o 

planeta mais quente, alguns fenômenos do clima se tornam mais freqüentes e rigorosos, tais 

como os furacões e tempestades tropicais causadas pelo aumento na temperatura das águas 

oceânicas. Em 2004, o Estado de Santa Catarina foi cenário do primeiro furacão ocorrido na 

história do Oceano Atlântico Sul, conhecido como Catarina. Logo em seguida, em 2005, em 

Nova Orleans, nos Estados Unidos, um novo furacão com ventos em velocidade superior a 

200 quilômetros por hora devastou grande parte da costa norte americana. 3 

 Em algumas regiões de altas latitudes, incluindo o Canadá e a Rússia, pode ocorrer um 

aumento dos índices pluviométricos, o que implicaria em invernos mais chuvosos e mais 

neve. Enquanto isso, outras regiões têm sofrido o fenômeno inverso. A escassez de chuva 

intensifica o processo de desertificação, tornando os solos ainda mais secos no verão e, 

conseqüentemente, provocando a ruína dos produtores rurais. 

 O aquecimento global também ameaça vários ecossistemas, como corais e florestas.  

Muitas espécies estão criticamente ameaçadas de extinção por não serem capazes de se 

adaptarem ao aumento na temperatura média. A proliferação de espécies de insetos de 

                                                 
2 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Emissions Scenarios: a special 
report of IPCC Working Group III (SRES). Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
3  MARENGO, José. Mudanças Climáticas Globais e seus efeitos sobre a Biodiversidade. Brasília: 
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climas quentes causadores de doenças tende a aumentar, como conseqüência do 

aquecimento global. 

 Outra conseqüência desse fenômeno é a elevação nos níveis dos oceanos, devido ao 

aceleramento do derretimento das calotas polares. Nos Andes, as geleiras já perderam entre 

20% e 30%, aproximadamente, de sua área total nos últimos 40 anos. Na Antártida, em 12 

anos foram perdidos 14.000 quilômetros quadrados de gelo4. A mudança nos oceanos 

poderia provocar a contaminação dos lençóis de água subterrânea com sal, inundar estradas 

costeiras, construções e mangues, sepultar partes das maiores cidades do mundo debaixo de 

água, deixando centenas de milhares, talvez milhões de pessoas desabrigadas. 

 Os Estados Unidos são os maiores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera. 

No entanto, não são somente os países desenvolvidos os únicos responsáveis por esse 

fenômeno. O Brasil, por exemplo, é o quarto maior responsável mundial pelo aquecimento 

global, não tanto devido aos veículos automotores e indústrias (apenas 25% das emissões 

brasileiras), mas principalmente em razão do desmatamento da Amazônia, o que representa 

75% da contribuição do Brasil às mutações no clima global. Entre 2000 e 2005, o Brasil perdeu 

mais de 130.000 quilometros quadrados da floresta amazônica, o equivalente à soma das 

áreas de Portugal e Holanda. Outra ameaça existente é a respeito da bacia hidrográfica da 

Amazônia, a maior do mundo: caso não sejam tomadas ações efetivas para conter o 

aquecimento global, corre-se o risco de, no futuro, essa área tornar-se uma savana. 5 

Portanto, as medidas que devem ser adotadas para conter o aquecimento global não 

dependem somente dos países industrializados, principais poluidores, mas também dos 

países em desenvolvimento, que precisam assumir suas responsabilidades. 

Soluções para conter o aquecimento global precisam ser elaboradas urgentemente, 

pois é esse o grande desafio e a maior ameaça ao futuro da humanidade. Para o mundo em 

desenvolvimento, a participação desses países no debate, tanto político como acadêmico, 

                                                 
4 Conforme Jefferson Cárdia Simões, do núcleo de pesquisa Antártidas e Climáticas da UFRGS 
(SIMÕES, 2005). 
5 Conforme o quarto relatório de avaliação do IPCC, 2007. 



 

 

4 

deve ser presente e pró-ativa na elaboração das diretrizes que ditarão o futuro do planeta nos 

próximos anos. Conforme afirmou José Miguez, coordenador geral de Mudanças Globais de 

Clima do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil: “A ênfase (do sumário do quarto 

relatório-síntese do IPCC) acabou recaindo muito sobre os países do norte, por causa dos 

autores que redigiram o texto a partir dessa perspectiva”6. A mesma realidade pode ser 

transposta a todos os níveis de debate acerca dessa matéria. A América do Sul tem papel 

preponderante entre os países periféricos quanto ao tema; contudo, é notória a falta de 

coordenação e de consenso entre os países do continente quando se trata da preservação do 

meio-ambiente.   

A divisão clássica norte-sul, assim como a conformação dos continentes na cartografia 

política, se tornam em boa parte irrelevantes ao se tratar do aquecimento global, pois todos 

sofremos as mesmas conseqüências, que não se restringem somente às partes, mas ao todo: 

o planeta Terra.  

Se, por um lado, existem muitas divergências no âmbito da política quanto ao tema 

em questão, um ponto é inegável em relação ao debate sobre o aquecimento global: as 

barreiras e entraves causados pelo prolongamento da discussão entre os extremos dificultam 

ações e soluções efetivas para o combate à ameaça global. 
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