
GLEIDSON MARCELO DA SILVA – 2008221143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O AQUECIMENTO GLOBAL 

APLICADO AO ENSINO DA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

DEZEMBRO DE 2010 



 

 

GLEIDSON MARCELO DA SILVA – 2008221143 

 

 

 

 

 

 

 

 

O AQUECIMENTO GLOBAL 

APLICADO AO ENSINO DA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Física de Ji-Paraná, da UNIR - 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná, como parte dos quesitos 

para a obtenção do Título de Licenciado em Física, 

sob a orientação do Professor Doutor Robinson 

Figueroa Cadillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

 DEZEMBRO DE 2010 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 Este trabalho é dedicado à minha família, em especial à minha esposa Heliane, minha 

filha Isabela e meu filho João, pela compreensão e paciência em todos os momentos penosos 

passados comigo no decorrer do árduo período de graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus. 

Por conseguinte, a todos que participaram de forma direta ou indireta do processo em 

que estive envolvido durante esses últimos anos. 

Em especial, quero fazer alguns agradecimentos específicos, tais como: 

Minha família, que sempre esteve comigo em todos os momentos. 

Meus colegas acadêmicos, que em todos os momentos da graduação souberam, 

incentivar quando necessário e criticar quando foi preciso. 

Meus colegas de profissão, que sempre se propuseram em colaborar para com o 

processo, suprimindo ao máximo as minhas ausências na Universidade. 

Enfim, a todos que direta ou indiretamente, contribuíram de alguma forma para que eu 

pudesse chegar até aqui. 

Muito Obrigado a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O covarde nunca começa.  

O fracassado nunca termina. 

O vencedor nunca desiste. 

 

Normam Vicent Peale 

http://www.frasesdeefeito.com/auto-estima/normam-vicent-peale/
http://www.frasesdeefeito.com/auto-estima/normam-vicent-peale/


 

 

RESUMO 

 

 

Como vai ser o mundo quando seu filho tiver a sua idade? Será que a gente vai entregar à 

próxima geração um planeta melhor do que aquele que recebemos de nossos pais? Sabemos o 

que vamos sofrer no futuro, a herança que iremos deixar aos nossos filhos e netos? Tais 

questões iminentes em nosso cotidiano devem ser urgentemente tratadas de tal maneira a 

buscar meios de enfrentar experiências que poderão se tornar realidade num futuro próximo. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda noções sobre os possíveis acontecimentos 

do Aquecimento Global na Terra. Em uma linguagem simples, destaca o contexto histórico, 

enfatizando as causas, conseqüências e os interesses políticos agregados a organizações de 

apelo social. Contextualiza através pesquisas em obras, sites e revistas a fim de expor a 

realidade concreta da situação e vem esclarecer dúvidas sobre o tema. Há anos atrás, restrito a 

círculos científicos e a debates internacionais, o termo  Aquecimento Global passou a ser 

usado por muita gente, mesmo por quem não entende plenamente o que ele significa. O fato é 

que precisamos esclarecer para sociedade as informações reais destes acontecimentos. O 

inverno foi quente? Culpa do Aquecimento Global. Caiu uma tempestade? É o Aquecimento 

Global. Pois bem. Qualquer reação climática tem relação com o Aquecimento Global? Mas o 

que é o Aquecimento Global? Tal estudo refere-se ao aumento considerável e acelerado da 

temperatura média da Terra em período relativamente curto, em razão dos impactos 

ocasionados pela atividade humana, através da queima de combustíveis fósseis, como o 

carvão, petróleo e gás, além da derrubada e queima das florestas tropicais. Trataremos aqui os 

aspectos relevantes do Aquecimento Global, enumerando causas, conseqüências, co-

relacionando dados capazes de se juntarem nos currículos de nossos cursos de Ensino Médio, 

fazendo com que nossos adolescentes desde já, entendam o fenômeno aos olhos da Física que 

os englobam. Apresentar algumas soluções simples para podermos colaborar com o 

prosseguimento da vida na Terra e, consequentemente, a perpetuação das variadas espécies 

que habitam o nosso Planeta, inclusive, o homem. 

 

 

Palavras-chaves: Aquecimento Global. Efeito Estufa. Temperatura. Dióxido de Carbono 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

 

How will the world be when your child is your age? Did we'll deliver the next generation a 

world better than what we receive from our parents? We know what we will face in future, the 

legacy we will leave our children and grandchildren? Such issues looming in our daily life 

should be urgently treated in such a way as to seek ways to confront experiences that could 

become reality in the near future. This work Completion of course discusses notions about 

possible events of global warming on Earth. In simple language, highlights the historical 

context, emphasizing the causes, consequences and the political interests of organizations to 

aggregate social appeal. Contextualizes through research in books, magazines and Web sites 

in order to expose the reality of the situation and has questions about the topic. Years ago, 

restricted to scientific circles and international debates, the term Global Warming is now used 

by many people, even by those who do not fully understand what it means. The fact is we 

need to clarify the real information society of these events. The winter was warmer? Blame 

Global Warming. Fell a storm? Is Global Warming. Well. Any reaction is related to climate 

Global Warming? But what is Global Warming? So study refers to the greatly increased and 

accelerated the Earth's average temperature in relatively short period, due to the impacts 

caused by human activity through the burning of fossil fuels such as coal, oil and gas, in 

addition to clearing and burning of tropical forests. Discussed here the relevant aspects of 

Global Warming, enumerating the causes, consequences, co-related data that can join our 

courses in the curriculum of high school, making our teenagers now, understand the 

phenomenon in the eyes of physics that encompass them. Present some simple solutions to be 

able to collaborate with the continuation of life on Earth and, consequently, the perpetuation 

of the varied species that inhabit our planet, including humans. 
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01. INTRODUÇÃO. 

 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso trata de um dos temas mais discutidos 

neste século: O aquecimento global, suas causas e conseqüências, além da proposição de 

procedimentos para amenizar o acelerado descontrole do clima terrestre. 

 Devido o tema ser bastante amplo, a abordagem apresentada neste se deu de forma 

clara e objetiva, pois este assunto ao ser trabalhado com alunos do 9º ano e do Ensino Médio 

deve ser atrativo e motivador. Por exemplo, visitas de estudos a instalações de pesquisas 

meteorológicas e elaboração de projetos de preservação ambiental de áreas já degradadas em 

nosso Município, a fim de melhorar a qualidade de vida da população. Enfim, despertar em 

nossos discentes, a situação atual do aquecimento global relacionando-a com o cotidiano de 

cada um, com responsabilidade e deveres mútuos, englobados dentro do currículo educacional 

do Ensino de Física. O tema também nos leva à reflexão com o problema da poluição 

mundial e traz uma análise da situação global sobre o clima, no intuito de desenvolver meios e 

metas para assegurar nossa sobrevivência na Terra. 

O aquecimento global é um fenômeno natural, que atualmente está acelerado devido às 

diversas ações do homem no meio ambiente, produzindo conseqüências desastrosas, em nosso 

planeta, como por exemplo, as mudanças no clima. Por trás da ilusão em se criar condições de 

prosperidade para vida humana neste planeta, têm sido irresponsáveis, principalmente nos 

aspectos relacionados ao aquecimento global. 

Dashefsky (2001, p. 32) [1] define o aquecimento global como sendo ―o aumento 

gradual da temperatura da superfície da Terra através do aumento da quantidade dos gases 

que compõem o efeito estufa na atmosfera, desencadeado por ações antrópicas‖. Os Gases-

estufa, como o Dióxido de Carbono (25%), são moléculas poliatômicas em estado gasoso, 

cuja característica principal é a maior capacidade calorífica em relação aos demais gases que 

constituem o ar respirável, como o O2 (21%), N2 (78%), e os demais gases (1%) (Figura 1). 

 



 

 

 

Figura 01: Mostra a composição do ar atmosférico. 

Fonte: http://www.web-dive.com/?lang=pt&option=41 

 

Dashefsky (2001, p. 109) [2]. O Efeito Estufa é definido como um processo natural 

que ocorre quando a radiação solar atinge a atmosfera da Terra. Ela passa através dos gases 

que compõem o efeito estufa, aquecendo a superfície terrestre e, o calor (radiação 

infravermelha), é depois liberado de volta para a atmosfera, onde os mesmos absorvem a 

radiação infravermelha, conservando e aquecendo as partes mais baixas da atmosfera. Tendo 

o aumento das quantidades destes gases devido às ações antrópicas, certamente conduzirá o 

Planeta ao atual estágio de Aquecimento Global (Figura 2). 

 

 

Figura 02: Mostra a complexa relação do efeito estufa na atmosfera.  

Fonte: http://www.petvale.com.br/meio-ambiente/efeito-estufa.asp 



 

 

Segundo Ferreira (2001, p. 251) [3], o efeito estufa é o aquecimento da biosfera 

devido ao excesso de gás carbônico e outros poluentes na atmosfera. Alusões a fatos 

históricos convergem sempre na direção de que, se nada for feito para conter tais efeitos 

nocivos ao Meio Ambiente, provavelmente, num futuro próximo, falamos aqui de tempo 

geográfico, as condições de vida na Terra ora satisfatórias aos seres vivos, deixarão de existir. 

Durante o processo de elaboração deste trabalho, obtivemos dados bibliográficos sobre 

os ciclos do carbono e do oxigênio na natureza, mostrando que, catalisada pela energia solar, a 

fotossíntese converte o gás carbônico, cujo reservatório é a atmosfera, em açúcar para sua 

sobrevivência e libera oxigênio molecular de volta à atmosfera (Figura 03). Os seres vivos 

convertem o oxigênio em gás carbônico novamente em sua respiração. Este ciclo, que garante 

a permanência das espécies na Terra, inclusive o homem, vem sendo perturbado todos os dias 

e, de várias formas diferentes, através de causas naturais, como os ciclos orbitais da Terra e do 

Sol, e/ou antrópicas, como o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, acarretando 

distúrbios catastróficos e calamidades naturais nunca antes vivenciadas pela raça humana. 

 

 

Figura 03: Fotossíntese.  

http://www.smartkids.com.br/especiais/fotossintese.html 



 

 

O objetivo deste trabalho é relatar de forma clara e objetiva alguns aspectos relevantes 

da questão ambiental em nosso Planeta, principalmente no que tange às ações de prevenção e 

utilização de recursos renováveis na produção industrial e no crescimento demográfico 

mundial, fator bastante relevante neste aspecto.  

Procurar também oferecer parâmetros ao repasse dessas informações aos nossos 

alunos do Ensino Básico, proporcionando-lhes uma nova forma de aprender sobre o 

Aquecimento Global, onde novas técnicas de ensino serão apresentadas para que a absorção 

desse conhecimento seja eficaz tanto para sua vida educacional, quanto para a sua 

conscientização para a preservação ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

02. HISTÓRICO GLOBAL. 

 

 

A partir de 1850, quando registros sistemáticos, como coleta de dados em períodos 

específicos e em determinadas regiões do Planeta baseados em termômetros começaram a ser 

utilizados por grandes institutos de meteorologia e análises climáticas para o mapeamento da 

variação das temperaturas na Terra, mostrou-se que tanto na atmosfera como nos oceanos, 

houve uma flutuação na média da temperatura através dos vários períodos de tempo causada 

pelo efeito estufa (Figura 04). Muito embora seja visto hoje em dia como algo nocivo, o efeito 

estufa é de extrema importância para a manutenção da temperatura da Terra, bem como a vida 

que a conhecemos, pois é através dele, que há equilíbrio na temperatura na parte mais baixa 

da atmosfera, próximo à superfície. 

  

 

Figura 04: Gráfico da flutuação da temperatura global. 

Fonte: http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/Quem-realiza-as-pesquisas-sobre-mudancas-

climaticas-e-seus-efeitos-Estas-pesquisas-sao-confiaveis-/21/11 



 

 

Ao fazer uma comparação com a atmosfera de Marte, que é composta basicamente de 

dióxido de carbono, além de pequenas quantidades de nitrogênio e argônio, observa-se que 

em áreas quentes da superfície a temperatura é –3° C, enquanto nas frias, é –133° C. Em 

contraste, Vênus que possui uma atmosfera bastante densa e rica em gás carbônico, em 

concentrações muito superiores comparadas com as de Marte, tem temperaturas superficiais 

de aproximadamente 400° C. Ainda que se possa atribuir naturalmente uma maior 

temperatura à superfície de Vênus devido à sua menor distância do Sol (Figura 05), esta 

diferença bastante significativa se deve em grande parte ao efeito estufa. Essa técnica de aferir 

a temperatura dos corpos que estão a distâncias astronômicas, se deve aos estudos 

introduzidos pela Lei de Wien, onde retrata basicamente que o sol e as estrelas emitem 

radiação térmica cobrindo vários comprimentos de onda. Outros objetos no espaço, como 

grandes nuvens de gás na Via Láctea, também emitem radiação térmica, mas são muito mais 

frios. Estes objetos são melhores detectados no infravermelho e com rádios-telescópio, que 

são telescópios cujos detectores são sensíveis a grandes comprimentos de onda. 

 

 

Figura 05: Disposição planetária do Sistema Solar  

 



 

 

Desde o ponto de vista microscópio, o efeito estufa consiste na absorção de energia 

por partículas de gás na atmosfera, como o gás carbônico, metano, vapor de água, óxido 

nitroso, que absorvem a radiação e começam a vibrar, emitindo a radiação de volta (Figura 

06). Este ciclo de absorção – emissão – absorção mantém a superfície do planeta aquecida e, 

efetivamente, isola a Terra do espaço frio. 

 

 

Figura 06: Esquema do Efeito Estufa na Atmosfera Terrestre. 

Fonte: http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/ee/Efeito_Estufa.html 

 

Jean-Baptiste Fourier [4], um famoso matemático e físico francês do século XIX, foi o 

primeiro cientista a formalizar uma teoria sobre o efeito dos gases estufa, em 1827, quando 

comparou o efeito de aquecimento do ar dentro de estufas de vidro para manter em clima frio 

algumas plantas mais adaptadas ao calor. Anos mais tarde, o britânico John Tyndall mediu a 

absorção do calor pelo dióxido de carbono (Figura 07) e pelo vapor de água. Ele foi o 

primeiro a introduzir a idéia de que as grandes variações na temperatura média da Terra que 

produziriam épocas extremamente frias, como as chamadas "idades do gelo" ou muito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX


 

 

quentes, como a que ocorreu na época da transição do Cretáceo para o Terciário, poderiam ser 

devidas às variações da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Também formulou 

teorias sobre grandes variações de temperatura no planeta, prevendo a existência de épocas 

extremamente frias, assim como outras muito quentes, que estavam ligadas às variações da 

quantidade de gás carbônico na atmosfera. 

 

 

Figura 07: Fórmula química e estrutural, além do modelo espacial do Dióxido de Carbono. 

 

A atmosfera é altamente transparente à luz solar, porém, cerca de 35% da radiação que 

recebemos é refletida de novo para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. Isto se 

deve principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos de gases como o Dióxido de 

Carbono, Metano, Óxidos de Azoto e Ozônio presentes na atmosfera (Figura 08), que vão 

reter esta radiação na Terra, permitindo-nos assistir ao efeito calorífico dos mesmos. 

 



 

 

 

Figura 08: Gráfico da contribuição de cada gás de efeito estuda presente na atmosfera, desde a era pré-industrial 

até o ano de 2007.  

Fonte: Painel de Discussão Intergovernamental Sobre o Clima – IPCC 

 

Nos últimos anos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado 

cerca de 0,4% anualmente (Figura 09). Este aumento se deve à utilização de petróleo, gás e 

carvão e à destruição das florestas tropicais, através da extração de madeira e da queima de 

árvores para a agricultura. A concentração de outros gases que contribuem para o efeito 

estufa, tais como o metano e os clorofluorcarbonetos também aumentaram rapidamente, 

devido à decomposição de resíduos orgânicos, a extração de combustíveis minerais, a 

processos de digestão de animais herbívoros, carnívoros e onívoros, dentre outros. O efeito 

conjunto de tais substâncias pode vir a causar um aumento da temperatura global, estimado 

entre 2 e 6 ºC nos próximos 100 anos. Um aquecimento desta ordem de grandeza não só irá 

alterar os climas em nível mundial como também irá aumentar o nível médio das águas do 

mar em pelo menos 0,30 metros, o que poderá interferir na vida de milhões de pessoas 

habitando as áreas costeiras mais baixas (Figura 10 A e 10B). 

 



 

 

 

Figura 09: Concentração de Dióxido de Carbono na Atmosfera, desde o ano de 1800 e a perspectiva até o ano de 

2100. 

Fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br/ 

 

 

 

                 (A)                                                                      (B) 

Figura 10A: Aumento da concentração de Dióxido de Carbono na Atmosfera.  

Figura 10B: Aumento do nível do mar nos últimos anos. 

Fonte: http://www.ensinoonline.com.br 

 



 

 

Se a terra não fosse coberta pela atmosfera, ela seria extremamente congelante. As 

condições seriam hostis à vida, que bastaria uma pequena diferença nas condições iniciais da 

sua formação, para que nós não pudéssemos estar aqui a discutindo. Como visto 

anteriormente, o efeito estufa consiste, basicamente, na ação do dióxido de carbono e outros 

gases sobre os raios infravermelhos refletidos pela superfície da terra, reenviando-os para ela, 

mantendo assim uma temperatura estável no planeta. Ao irradiarem a Terra, parte dos raios 

luminosos oriundos do Sol é absorvida e transformada em calor. Outros são refletidos para o 

espaço, mas só parte destes chega a deixar a Terra. É em conseqüência dessa ação refletora 

que os chamados gases de efeito estufa, são responsáveis pelo reenvio da radiação solar de 

volta ao espaço, mantendo nossa forma de vida aqui na superfície terrestre. 

Desde a época pré-histórica que o dióxido de carbono, assim como os outros gases de 

efeito estufa, tem tido um papel determinante na regulação da temperatura global do planeta. 

Com o aumento da utilização de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás 

natural, a concentração de tais gases na atmosfera duplicou nos últimos cem anos. Neste ritmo 

e com o aumento do desmatamento das florestas, o dióxido de carbono começará aumentar, 

levando a um aumento da temperatura global. Vale salientar que, mesmo tratando-se de 

poucos graus, como já vimos, tal aumento de temperatura levaria ao degelo das calotas 

polares e a grandes alterações a nível topográfico e ecológico do planeta. 

O problema então está no aumento dos gases do efeito estufa. Tal situação tem 

colocado em confronto forças sociais que não permitem que se trate deste assunto do ponto de 

vista estritamente científico. Alinham-se, de um lado, os defensores das causas 

antropogênicas como principais responsáveis pelo aquecimento acelerado do planeta sendo 

estes a maioria e onipresentes na mídia e, do outro lado, estão os céticos, que afirmam que o 

aquecimento acelerado está muito mais relacionado com causas intrínsecas da dinâmica da 

Terra, do que com os desmatamento e a poluição do Planeta, que mais rápido causam os 

efeitos indesejáveis à vida sobre a superfície terrestre do que propriamente a capacidade de 

reposição planetária. Ambos os lados apresentam argumentos e são apoiados por forças 

sociais. 

Dessa forma, havemos de convir que a poluição dos últimos duzentos anos tornou 

mais espessa a camada de gases existentes na atmosfera. Essa camada, como já vimos,  

impede a dispersão da energia luminosa proveniente do Sol, que aquece e ilumina a Terra e 

também retém a radiação infravermelha, neste caso em forma de calor, emitida pela superfície 

do planeta. O efeito do espessamento da camada gasosa é semelhante ao de uma estufa de 

vidro para plantas, o que originou seu nome. Muitos desses gases são produzidos 



 

 

naturalmente, como resultado de erupções vulcânicas, da decomposição de matéria orgânica e 

da fumaça de grandes incêndios. Sua existência é indispensável para a existência de vida no 

planeta, mas a densidade atual da camada gasosa é devida, em grande parte, à atividade 

humana. Em escala global, o aumento exagerado dos gases responsáveis pelo efeito estufa 

provoca o aquecimento global. 

O derretimento das calotas polares, dos chamados gelos eternos e de geleiras, por 

exemplo, eleva o nível das águas dos oceanos e dos lagos, submergindo ilhas e amplas áreas 

litorâneas densamente povoadas. O super aquecimento das regiões tropicais e subtropicais 

contribui para intensificar o processo de desertificação e de proliferação de insetos nocivos à 

saúde humana e animal. A destruição de habitats naturais provoca o desaparecimento de 

espécies vegetais e animais. Multiplicam-se as secas, inundações e furacões, com sua sequela 

de destruição e morte. 

De acordo com o IPCC – Painel de Discussão Intergovernamental Sobre o Clima - o 

mecanismo que mantém aquecido o ambiente das estufas de vidro é a restrição das perdas 

convectivas quando o ar é aquecido pelo contato com solo que por sua vez é aquecido pela 

radiação solar. No entanto, o chamado efeito estufa na atmosfera não tem relação com a 

supressão da convecção. A atmosfera facilita a convecção e não armazena calor, ela absorve 

parte da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e irradia por sua vez parte da 

energia absorvida de volta para a superfície. Como resultado, a superfície recebe quase o 

dobro de energia da atmosfera do que a que recebe do Sol e a superfície fica cerca de 30 °C 

mais quente do que estaria sem a presença da atmosfera. 

Toda a absorção da radiação terrestre acontecerá próximo à superfície, isto é, nas 

partes inferiores da atmosfera, onde ela é mais densa, pois em maiores altitudes a densidade 

da atmosfera é baixa demais para ter um papel importante como absorvedor de radiação, 

exceto pelo caso do ozônio. O vapor de água, que é o mais poderoso dos gases estufa, pois a 

água tem seu calor específico igual 1 cal/g.ºC, o mais alto entre os líquidos, está presente nas 

partes inferiores da atmosfera, e desta forma a maior parte da absorção da radiação se dará na 

sua base. O aumento dos gases estufa na atmosfera, mantida a quantidade de radiação solar 

que entra no planeta, fará com que a temperatura aumente nas suas partes mais baixas. O 

resultado deste processo é o aumento da radiação infravermelha da base da atmosfera, tanto 

para cima como para baixo. A parte inferior aumenta mais de temperatura que o topo, logo, a 

manutenção do balanço energético dá-se pela redistribuição de temperaturas da atmosfera 

terrestre. Os níveis inferiores ficam mais quentes e os superiores mais frios. A irradiação para 



 

 

o espaço exterior se dará em níveis mais altos com uma temperatura equivalente a de um 

corpo negro irradiante, necessária para manter o balanço energético em equilíbrio. 

No seguimento das pesquisas sobre o efeito estufa, o cientista sueco Svante Arrhenius, 

em 1896, calculou que a duplicação da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera 

aumentaria a sua temperatura de 5° a 6° C [5]. Este número está bastante próximo do que está 

sendo calculado com os recursos científicos atuais. Os relatórios de avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima, em 2001 situaram estes números entre 1,5° C, 

nos melhores cenários e 4,5° C, nos piores, com uma concentração de cerca de 900 ppm (parte 

por milhão) de CO2 na atmosfera no ano de 2100). Dados de uma estação localizada na 

Noruega revelaram que os níveis de dióxido de carbono — um dos principais gases 

causadores do efeito estufa — estão aumentando rapidamente, entre 2 e 3 partes por milhão 

(ppm) a cada ano. Em Abril de 2009, os níveis de dióxido de carbono na estação de pesquisa 

Zeppelin, no Ártico (Figura 11), atingiram mais de 397 partes por milhão (ppm), um 

crescimento de mais de 2,5 ppm em relação a 2008.  

 

 

Figura 11: Derretimento do Oceano Á rtico entre os anos de 1979 e 2007.  

Fonte: http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=1774 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1896


 

 

O passo seguinte na pesquisa sobre o efeito estufa foi dado por Guy Stewart Callendar 

[6], na Inglaterra. Este pesquisador calculou o aquecimento devido ao aumento da 

concentração de dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis. Pesquisadores dos 

Estados Unidos, no final da década de 1950, observaram que, com o aumento do dióxido de 

carbono na atmosfera, os seres humanos estavam conduzindo um enorme e perigoso 

experimento geofísico. 

A medição de variação do dioxido de carbono na atmosfera iniciou-se no final da 

década de 1950 no observatório de Mauna Kea, no Havaí, depois que os EUA lançaram em 

seu primeiro satélite espacial, em 1958, no Cinturão Van Allen. 

Segundo o IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o Dióxido de 

Carbono atmosférico que pode atingir níveis 450-550 ppm em já em 2050, possivelmente 

resultando em temperaturas mais elevadas e a subida do nível do mar, potenciais impactos, 

variando no aumento de intensidade de tempestades e furacões, derretimento do gelo polar e 

principalmente, as mudanças nas correntes oceânicas, que são umas das grandes responsáveis 

pela manutenção do equilíbrio da temperatura nos oceanos e, através deste processo, 

juntamente com as correntes de ventos, mantém em equilíbrio também a temperatura nos 

continentes, principalmente chamada Corrente do Golfo (Figura 12). Ela transporta as massas 

quentes da região equatorial do Planeta até o Oceano Ártico. Sendo mais quente e menos 

densa, viaja pela superfície do oceano e, as correntes de vento transportam essa massa de ar 

quente até as regiões mais frias, próximas ao Pólo Norte, como a Europa e a Ásia, por 

exemplo. Quando chega à região do Ártico, a Corrente do Golfo entra em contato com o ar 

frio que vem do Ártico e afunda, pois se torna mais fria e nesse caso, mais densa, 

transportando-a de volta para o sul. Assim, como um sistema linear, o equilíbrio da 

temperatura da Terra é mantido estável ao longo dos anos. Porém, com o aumento do 

aquecimento global, tal equilíbrio está sendo comprometido, pois é possível que, com o 

derretimento do Oceano Ártico, mais água fria e doce seja despejada no Oceano Atlântico, o 

que tornaria a Corrente do Golfo incapaz de retornar para o sul, fazendo com que o ―motor‖ 

parasse de funcionar. Sem o transporte das massas de ar quente vindas do Equador, as regiões 

que dependem dessa situação, entrariam em outra Era Glacial. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hava%C3%AD


 

 

 

Figura 12: As Correntes Marinhas do Planeta. 

Fonte: http://www.sohciencias.com/2010/03/correntes-maritimas 

 

Um aumento do nível do mar global poderia inundar cidades de baixa elevação como 

Cairo, Veneza, New Orleans, e Amsterdã causando problemas para nações abaixo do nível do 

mar, ocasionando mudanças bruscas nos ecossistemas, em especial entre espécies de clima 

frio. Impactos na saúde, incluindo a disseminação de doenças tropicais em climas mais frios e 

variedade de outros agentes patogênicos, além de escassez de água e tantos outros problemas 

co-relacionados. 

Cabe aqui comentar novamente que o efeito estufa não é um mal em si, pelo contrário, 

a humanidade, e a maioria dos seres vivos hoje existentes simplesmente não existiriam sem 

este fenômeno, pois a Terra teria uma temperatura média de cerca de – 6° C, tornando-a um 

congelador de grandes proporções. O problema é o agravamento do efeito estufa e a 

velocidade da mudança. 



 

 

Segundo o cientista social e diretor de pesquisas do Centro nacional de Pesquisa 

Científica (CNRS), na França, Dr Michael Löwy [7], o enfrentamento das disputas relativas 

aos problemas climáticos, assim como da questão ambiental em geral, requer uma mudança 

nos próprios fundamentos da economia, com alteração dos nossos hábitos de consumo e da 

nossa relação com a natureza. 

Outra questão relevante no histórico global do Aquecimento é o degelo acelerado da 

segunda maior massa de gelo do mundo, a Groenlândia, que nos últimos anos perdeu 1,5 

trilhões de toneladas de água, o suficiente para elevar o nível do mar em mais de 4 milímetros. 

O número é apontado em um estudo publicado em uma das edições da revista "Science"[8], 

liderado por Eric Rignot, geocientista da NASA. 

"Nenhuma notícia boa por aqui. Sinto muito", disse o cientista em entrevista. Segundo 

ele, a aceleração do derretimento se verifica desde 2006 em um nível sem precedentes. Isso 

pode ser apenas uma oscilação normal. Em alguns anos o gelo derrete mais, em outros menos. 

Mas, se for uma tendência, trata-se de mais um sinal de que o planeta está esquentando 

rápido. 

Jefferson Simões, glaciologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz 

que não se trata de mero acaso [9]. "É preciso ver que esse não é um estudo isolado, existem 

várias outras evidências científicas, tudo vai se somando", afirma. 

Os números, de qualquer forma, impressionam. Nesta década, as regiões que mais 

derreteram, são aquelas próximas ao oceano, chegaram a perder mais de uma tonelada de água 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13: Derretimento da Groenlândia nos últimos 10 anos 

Fonte: http://jarb3mjc.sites.uol.com.br/ds1723abr_06.htm 



 

 

Outro dado novo é sobre o destino do gelo perdido. Cerca de metade dele se 

transforma em icebergs, perdendo contato com a Groenlândia. A outra metade se torna lagos 

de água líquida sobre a superfície de gelo, dizem os cientistas. Além de servir como sinal de 

aquecimento, o derretimento do gelo tem uma conseqüência imediata a elevação do nível dos 

mares e, com isso, o alagamento de regiões litorâneas. 

De acordo com o estudo publicado pela Science, se a Groenlândia derretesse por 

completo, os oceanos subiriam sete metros, uma catástrofe global para áreas costeiras. Nem 

para os modelos mais pessimistas se supõe tal fato. O estudo na Science pode forçar uma 

revisão das previsões futuras do painel do clima da ONU sobre o assunto. 

Estimava-se que os mares, na pior das hipóteses, subiriam no máximo 58 centímetros 

até 2100. "Levando em conta o novo cenário, eu diria que existe uma real possibilidade de 

ultrapassarmos esse valor", diz Jonathan Bamber, físico da Universidade de Bristol, no Reino 

Unido, e um dos co-autores do estudo. ―O valor da ONU é muito pequeno. Infelizmente, o 

gelo está derretendo rápido. Eu estou preocupado", diz Rignot. 

No caso do Continente Antártico, para ter certeza que não estavam cometendo erros, 

os cientistas utilizaram dois métodos diferentes para medir o quanto o Aquecimento Global 

estava a interferir no clima e na vida no Continente. Um deles usou dados obtidos em solo, 

outro, via satélite, e os resultados estavam de acordo um com outro. 

Para saber exatamente o que vai acontecer com o planeta no futuro, será necessário 

fazer algo com o que foi feito com a Antártida. Medições sistemáticas, tanto das condições 

atmosféricas “in loco”, como utilizar imagens baseadas em fotos de satélites e, em seguida, 

compilar os dados obtidos. Apesar do continente gelado ter 90% do gelo mundial e, portanto, 

ser muito mais decisivo do que a Groenlândia, sabe-se relativamente pouco sobre o degelo por 

lá. 

Ainda não existe para a Antártida um estudo dessa magnitude.  Segundo especialistas, 

é o único local onde ainda não está clara a situação, ela é a grande incógnita. Os cientistas 

sabem que a Antártida está passando por um aumento de temperatura e que vem perdendo 

gelo. Mas ainda é difícil quantificar. Sabe-se também que a região mais central e alta está 

estável, não se pode falar que está mudando. O receio é que os derretimentos que estão 

ocorrendo no norte da península Antártica se espalhem. 

 

 

 

 



 

 

03. CAPACIDADE CALORÍFICA E A TEORIA CINÉTICA DOS GASES. 

 

 

 No estudo das causas do Aquecimento Global deve-se levar em consideração alguns 

fatores diretamente relacionados ao Ensino de Física. Destacamos aqui a Termodinâmica, 

com o estudo da Teoria Cinética dos Gases. 

 Ao adicionarmos energia térmica a uma determinada substância, a sua temperatura 

certamente se elevará, excetuando-se as mudanças de fases, como no congelamento ou 

evaporação da água. Sabemos que a quantidade de energia térmica Q capaz de elevar a 

temperatura de um corpo é proporcional à variação de sua temperatura e à sua massa, que é 

definida pela relação: 

 

    Q = C . ∆T = mc . ∆T               ( 3.1) 

 

 Onde C é a capacidade calorífica, definida como a energia térmica necessária para 

elevar de 1 grau a temperatura de uma substância, ∆T a variação da temperatura, m é a massa 

do corpo e, c é o calor específico, que é a capacidade calorífica por unidade de massa.  

 Historicamente, a unidade de Energia Térmica, a caloria, era a quantidade de energia 

térmica necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Porém, 

nos dias atuais, admite-se que calor é apenas mais uma das tantas formas de energia, logo, a 

caloria, nos termos do Sistema Internacional, se define 1 caloria = 4.184 Joule. 

 A capacidade calorífica por mol é a capacidade calorífica molar ou calor molar. A 

capacidade calorífica molar é igual ao calor específico multiplicado pela massa molecular M 

(massa por mol), dada pela equação: 

 

     Cm = M .c      (3.2) 

  

 A capacidade calorífica de n moles de determinada substância é, então: 

 

     C = n . Cm       (3.3) 

   

 Diante do exposto, podemos avaliar também que, a quantidade de calor necessária 

para elevar a temperatura de uma sustância de determinado valor a outro, depende dessa 

substância poder ou não poder se expandir durante o aquecimento. Se ela não puder se 



 

 

expandir, todo calor fornecido provocará apenas elevação em sua temperatura. Se a substância 

puder se expandir, além de elevar a sua temperatura, o calor fornecido realizará trabalho, pelo 

menos em sua vizinhança. Assim, para toda a substância que se expande, quando aquecida, a 

capacidade calorífica ou o calor específico, a volume constante, é menor que a capacidade 

calorífica ou o calor específico, a pressão constante. No caso dos sólidos e dos líquidos, é 

muito difícil impedir a sua expansão quando aquecidos, porém, tal expansão é muito pequena 

se comparado à quantidade de calor fornecida para tal, logo, a elevação da temperatura será de 

tal forma muito mais significativa. 

 No caso dos gases, a situação é diferente. Como se expandem de forma significativa 

quando aquecidos a pressão constante, efetuam quantidades maiores de trabalho, acentuando 

uma grande diferença entre a capacidade calorífica ou o calor específico, igualando-se tanto a 

pressão quanto a volume constante. 

 Ao relacionar tais conclusões com o Aquecimento Global, temos de levar em conta 

que a atmosfera terrestre é formada basicamente por gases, onde suas composições originais 

estão na tabela (Tabela 01) a seguir: 

 

Tabela 01: Composição do Ar Atmosférico 

Gases Concentração na Atmosfera 

Nitrogênio 78,10% 

Oxigênio 21,00% 

Vapor de água 0 a 4% 

Argônio 0,93% 

Dióxido de Carbono 0,3% 

Neon 0,002% 

Hélio 0,0005% 

Metano 0,0002% 

 



 

 

 Quando tal balanço natural é perturbado, particularmente pelo aumento ou pela 

diminuição dos gases de efeito estufa, a temperatura da Terra pode ser seriamente afetada 

porque são estes gases de efeito estufa que regulam a temperatura da Terra. 

 Em nossa atmosfera foi constatado um aumento excessivo e muito rápido de alguns 

gases causadores do efeito estufa, como por exemplo, o Dióxido de Carbono, que passou para 

49%, o Metano, que alcançou 18%, os Clorofluorcarbonos já alcançam 14%, o Óxido Nitroso, 

que chegou a 6% de concentração na atmosfera, além dos outros gases que alcançaram 13% 

de concentração na atmosfera. 

 A partir de tais estatísticas, constatamos que o Dióxido de Carbono é o gás que mais 

tem aumentado sua concentração na atmosfera. Porém, os Clorofluorcarbonos são 1.000 vezes 

mais efetivos e o metano é 20 vezes mais efetivo do que o Dióxido de Carbono. Como 

sabemos, o Dióxido de Carbono é produzido de forma natural através da respiração, pela 

decomposição de plantas e animais e pelas queimadas naturais em florestas e, de formas 

antropogênicas ou produzidas pelo homem, através da queima de combustíveis fósseis, 

mudanças na vegetação, como o desmatamento, queima de biomassa e a fabricação de 

cimento. Tais formas antropogênicas têm contribuído de forma significativa para o aumento 

da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. É o maior contribuidor individual para o 

aumento da forçante radioativa dos gases de efeito estufa. Para estabilizar as concentrações 

presentes na atmosfera nos dias de hoje, seria necessária uma redução de 60% na emissão 

global de Dióxido de Carbono. A ECO 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, já propôs 

um programa nacional para reduzir a quantidade de carbono produzida nos anos 90, e também 

desenvolveu métodos de proteção à fontes de renovação de Dióxido de Carbono, como as 

florestas.  

 O Óxido Nitroso é produzido naturalmente pelos oceanos e pelas florestas tropicais. 

As fontes antropogênicas da produção de Óxido Nitroso são a produção de nylon, ácido 

nítrico, atividades agrícolas, carros com três modos de conversão catalítica, queima de 

biomassa e a queima de combustíveis fósseis. A maior fonte de renovação do óxido nitroso 

são as reações fotolíticas, ou seja, na presença de luz na atmosfera. A concentração global na 

atmosfera de Óxido Nitroso no começo de 1993 era por volta de 8% maior do que o nível da 

concentração durante o período que antecedeu a revolução industrial. Para estabilizar as 

concentrações atuais o IPCC estimou que seria necessário a imediata redução de 70% à 80% 

da produção de óxido nitroso proveniente de fontes antropogênicas (Figura 14). 

 



 

 

 

Figura 14: Produção antropogênica do Óxido Nitroso. 

Fonte: http://kaaila.blogspot.com/ 

 

 Os Clorofluorcarbonos são um grupo de componentes produzidos pelo homem, feitos 

de cloro, flúor e carbono. A produção começou na década de 30 com o avanço da 

refrigeração, e antes da segunda guerra mundial, seu uso era limitado. Desde então eles vem 

sendo intensamente utilizados como componentes na produção de aerosóis, de espuma, na 

indústria de ar condicionado e em várias outras aplicações. Não existe nenhuma fonte de 

renovação dos clorofluorcarbonos na atmosfera. Ele é transportado da troposfera para a 

estratosfera  onde sofrem uma "quebra" pela radiação de raios ultravioleta, liberando átomos 

livres de cloro que atuam na destruição da camada de ozônio. Os Hidroclorofluorcarbonos  e 

Hidrofluorcarbonos  são componentes feitos pelo homem que estão sendo usados para 

substituir os Clorofluorcarbonos. Estes componentes são considerados como substitutos 

transitórios dos Clorofluorcarbonos porque foi constatado que eles têm um grande potencial 

na atuação do Aquecimento Global da Terra. Durante as últimas décadas os 

Clorofluorcarbonos vêm aumentando mais rapidamente do que qualquer outro gás de efeito 

estufa. Sua produção já foi reduzida em 40%, entretanto, a concentração de 

Clorofluorcarbonos na atmosfera continuará significante durante o próximo século, devido a 

vida longa associada a esses componentes. 



 

 

 O Ozônio Estratosférico é o componente-chave na absorção da radiação ultravioleta, 

protegendo a vida contra os efeitos nocivos desta radiação. O Ozônio é criado e destruído a 

partir de uma série de reações complexas que envolvem a luz. Ele é também um gás de efeito 

estufa, por absorver a radiação infravermelha que é liberada pela Terra. Já o Ozônio 

troposférico pode ser obtido através do deslocamento do ozônio estratosférico em 

quantidades limitadas, mas ele é principalmente produzido por reações fotoquímicas 

complexas associadas à emissão de gases pelo homem, freqüentemente em cima de grandes 

cidades. Esses gases podem ser o Monóxido de Carbono, Metano e o Óxido Nitroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

04. MODELOS ATUAIS DE ANÁLISES CLIMÁTICAS. 

 

 

Todos os dias, nós acompanhamos pela televisão, nos jornais e revistas, as catástrofes 

climáticas e as mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viu 

mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. 

 A Europa tem sido castigada por ondas de calor de até 40 ºC. Ciclones atingem o 

Brasil, principalmente a costa sul e sudeste. O número de desertos aumenta a cada dia. Fortes 

furacões causam mortes e destruição em várias regiões do planeta e, as calotas polares estão 

derretendo, que como vimos, é um fator que pode ocasionar o avanço dos oceanos sobre 

cidades litorâneas. 

O que pode estar provocando tudo isso? Os cientistas são unânimes em afirmar que o 

aquecimento global está relacionado a todos estes acontecimentos [10].  

O desmatamento e a queimada de florestas também colaboram para este processo. Os 

raios do Sol atingem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada de poluentes 

dificulta a dispersão do calor, o resultado é o aumento da temperatura global. Embora este 

fenômeno ocorra de forma mais evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

Simulações climáticas mostram que o aquecimento ocorrido de 1910 até 1945 podem 

ser explicado somente por forças internas e naturais, ou seja, aquelas oriundas do pressuposto 

de que o Planeta tem seu ciclo renovado de tempos em tempos, porém, o aquecimento 

ocorrido de 1976 a 2000 necessita da emissão de gases antropogênicos causadores do efeito 

estufa para ser explicado. A maioria da comunidade científica está atualmente convencida de 

que uma proporção significativa do aquecimento global deve-se ao aumento da emissão dos 

gases que compõem o efeito estufa. 

 Esta conclusão depende da exatidão dos modelos usados e da estimativa correta dos 

fatores externos, como por exemplo, das coletas de dados das pesquisas nas grandes massas 

geladas do Planeta, bem como das imagens geradas pelos satélites de observações 

meteorológicas que orbitam a Terra. A maioria dos cientistas concorda que importantes 

características climáticas estejam sendo incorretamente incorporadas nos modelos climáticos, 

mas eles também pensam que modelos melhores não mudariam a conclusão. 

Alguns críticos dizem que há falhas nesses modelos de coleta de dados e que fatores 

externos não levados em consideração poderiam alterar as conclusões acima. Tais críticos 

dizem que simulações climáticas são incapazes de modelar os efeitos resfriadores das 



 

 

partículas, ajustarem a retroalimentação do vapor de água e levar em conta o papel das 

nuvens. Eles também mostram que o Sol pode ter uma maior cota de responsabilidade no 

aquecimento global atualmente observado pela maioria da comunidade científica. Alguns 

efeitos solares indiretos podem ser muito importantes e não são levados em conta pelos 

modelos. Assim, a parte do aquecimento global causado pela ação humana poderia ser menor 

do que se pensa atualmente.  

Outra linha de pesquisa é aquela que direciona tais fenômenos climáticos atualmente 

ocorridos no planeta como um ciclo periódico. A cada intervalo de tempo geográfico 

(milhares de anos) a Terra passará por transformações climáticas extremas, levando-a de volta 

a grandes Eras do Gelo, ou então, de períodos com temperaturas muito elevadas para os 

padrões atuais. (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Gráfico do ciclo climático no Planeta há 425.000 de anos atrás até os dias atuais. 

Fonte: http://caosglobal.blogspot.com/2008/03/graficos.html 

 



 

 

Embora muitos estudiosos do clima mundial acreditem nessa hipótese, a qual é 

bastante fundamentada em renomados artigos científicos, eles ainda creditam o aquecimento 

acelerado na superfície terrestre como fator predominante por tais variações bruscas no clima. 

Sabe-se que a órbita da Terra em torno do Sol muda de formato a cada 100.000 anos. 

A órbita em volta do Sol se torna mais ou menos elíptica nestes intervalos. O formato de uma 

órbita é estabelecido pela sua excentricidade. Outro importante aspecto relacionado é o ciclo 

de 41.000 anos da inclinação do eixo da Terra, o ciclo de Milankovitch. (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Ciclo de Milankovitch 

Fonte: http://escaravelhos.blogspot.com/2010/03/precessao-dos-equinocios.html 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles


 

 

As eras glaciais na Terra, também ocorrem ciclicamente, a cada 100.000 anos. (Figura 

17). Lorraine Lisiecki é professora da Universidade da Califórnia em Santa Barbara, e sugere 

que o calendário das mudanças no clima e o histórico das mudanças em sua excentricidade 

têm sido coincidentes. ―A clara correlação entre o momento de mudança na órbita e as 

mudanças no clima da Terra é uma forte evidência de uma ligação entre os dois‖, disse 

Lisiecki. ―É improvável que esses eventos não estejam relacionados entre si.‖ 

 

Figura 17: Gráfico das Eras Glaciais Cíclicas. 

Fonte: http://www.cienciabr.com.br/ 

 

Além de encontrar uma estreita ligação entre a mudança no formato da órbita e o 

início da glaciação, Lisiecki encontrou uma correlação surpreendente. Ela descobriu que os 

ciclos glaciais de maior duração ocorreram durante o período de menores mudanças na 

excentricidade da órbita da Terra e vice-versa. Por outro lado ela constatou que as mudanças 

mais fortes na órbita da Terra se correlacionavam com as mudanças mais fracas no clima. 

―Isso pode significar que o clima da Terra tem uma instabilidade interna, além da 

sensibilidade às mudanças na órbita‖, disse Lisiecki. 

 

http://lorraine-lisiecki.com/
http://lorraine-lisiecki.com/


 

 

05. ALGUMAS CAUSAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO PLANETA. 

 

 

Mudanças climáticas ocorrem devido a fatores internos e externos. Fatores internos 

são aqueles associados à complexidade derivada do fato dos sistemas climáticos serem 

sistemas caóticos e não lineares. Fatores externos podem ser naturais ou antropogênicos. 

O principal fator externo natural é a variabilidade da radiação solar, que depende dos 

ciclos solares e do fato de que a temperatura interna do Sol vem aumentando. Fatores 

antropogênicos são aqueles da influência humana levando ao efeito estufa, causado pela 

emissão de sulfatos que sobem até a estratosfera causando diminuição da camada de ozônio. 

Cientistas concordam que fatores internos e externos naturais podem ocasionar 

mudanças climáticas significativas. No último milênio dois importantes períodos de variação 

de temperatura ocorreram: um período quente conhecido como Período Medieval Quente e 

um frio conhecido como Pequena Idade do Gelo. A variação de temperatura desses períodos 

tem magnitude similar ao do atual aquecimento e acredita-se terem sido causados por fatores 

internos e externos somente. A Pequena Idade do Gelo é atribuída à redução da atividade 

solar e alguns cientistas concordam que o aquecimento terrestre observado desde 1860 é uma 

reversão natural da Pequena Idade do Gelo. 

Entretanto, grandes quantidades de gases têm sido emitidas para a atmosfera desde que 

começou a revolução industrial. A partir de 1750 até o presente, as emissões de dióxido de 

carbono aumentaram 31%, metano 151%, óxido de nitrogênio 17% e ozônio troposférico 

36%. A maior parte destes gases é produzida pela queima de combustíveis fósseis. Os 

cientistas pensam que a redução das áreas de florestas tropicais tem contribuído, assim como 

as florestas antigas, para o aumento do carbono. No entanto, florestas novas nos Estados 

Unidos e na Rússia contribuem para absorver dióxido de carbono e desde 1990 a quantidade 

de carbono absorvido é maior que a quantidade liberada no desflorestamento. Nem todo 

dióxido de carbono emitido para a atmosfera se acumula nela, metade é absorvido pelos mares 

e florestas. 

A real importância de cada causa proposta pode somente ser estabelecida pela 

quantificação exata de cada fator envolvido. Fatores internos e externos podem ser 

quantificados pela análise de simulações baseadas nos melhores modelos climáticos. 

A influência de fatores externos pode ser comparada usando conceitos de força 

radioativa. Uma força radioativa positiva esquenta o planeta e uma negativa o esfria. 

Emissões antropogênicas de gases, diminuição do ozônio estratosférico e radiação solar têm 



 

 

força radioativa positiva e aerosóis tem o seu uso como força radioativa negativa, por 

exemplo. 

Dessa forma, podemos então destacar algumas possíveis causas, naturais e 

antropogênicas, porém não exatamente comprovadas, dessa variação intensa de temperatura 

na Terra ao longo dos anos, destacando as mudanças climáticas atuais e abruptas que vem 

assolando nosso planeta. 

 

 

05.1. CAUSAS NATURAIS. 

 

 

05.1.1. Ciclo Solar. 

 

 

A temperatura da terra depende do sol, que emite radiação em direção ao planeta. Esta 

radiação é a radiação solar, que em parte é refletida para o espaço e o restante é absorvido 

pela terra em forma de calor. Esta energia não chega à Terra de maneira uniforme, apesar do 

Sol ser uma estrela de classe G, por possuir linhas de Hidrogênio mais fracas que estrelas da 

classe F, além de linhas de metais neutros, e ser muito estável, essa energia aumenta cerca de 

10% a cada bilhão de anos, ou seja, no início da vida na Terra, quase quatro bilhões de anos 

atrás, a energia do Sol era em torno de 70% da atual. 

Outro tipo de variação da radiação solar ocorre em decorrência dos ciclos solares, que 

são mais importantes que a primeira, no que diz respeito à mudança do clima terrestre, visto 

que essa variação é uma oscilação e não somente um crescente e ocorre em períodos mais 

curtos. O Ciclo Solar é a variação de intensidade do vento solar e do campo magnético solar. 

Estudos de Heliosismologia comprovaram a existência de "vibrações solares", cuja freqüência 

cresce com o aumento da atividade solar, acompanhando o ciclo solar que dura em média de 

11 anos com mudança no ritmo das erupções (Figura 18), além da movimentação das 

estruturas magnéticas em direção aos pólos solares. Tais mudanças resultam em ciclos de 

aumento da atividade geomagnética da Terra e da oscilação da temperatura do plasma 

ionosférico na estratosfera de nosso planeta. 

 



 

 

 

Figura 18: Ciclo Solar, variando exatamente 11 anos a atividade solar. 

Fonte: http://www.astronoo.com/pt/sistemaSolar.html 

 

 

05.1.2. Variação Orbital. 

 

 

O fenômeno astronômico variação orbital também é causa de mudança climática, ou 

seja, o aumento ou diminuição das radiações solares devido às variações no movimento da 

Terra em relação ao Sol. Apesar da variação da radiação solar pelos ciclos solares e pelo 

aumento gradual ao longo de bilhões de anos resultarem em certa estabilidade, o mesmo não 

se pode dizer das variações da órbita terrestre. A variação orbital ocorre periodicamente, 

fazendo com que a radiação solar chegue de forma diferente em cada hemisfério terrestre de 

tempos em tempos (Figura 19). Esta variação provoca as variações glaciares que são períodos 

de longos verões e longos invernos. Os Fatores que causam essa variação são três: a precessão 

dos equinócios, a excentricidade orbital e a inclinação do eixo terrestre. 

 



 

 

 

 

Figura 19: Projeção da variação orbital terrestre 

Fonte: http://eduardoulhoacintra.blogspot.com/2010/05/o-aquecimento-global 

 



 

 

5.1.3. Impactos de Meteoros e Meteoritos. 

 

 

Impactos de meteoritos são eventos raros, mas também podem modificar o clima na 

terra. Impactos de grandes proporções podem modificar profundamente a biosfera. O último 

evento deste tipo foi denominado Extinção K-T e ocorreu há mais ou menos sessenta e cinco 

milhões de anos atrás. Eventos assim podem desencadear uma série de tragédias ecológicas. 

Com o impacto, detritos podem ser arremessados até o espaço e entrarem na órbita da Terra, 

onde ficariam por algum tempo e só depois cairiam. Ocorreriam incêndios em escala global e 

a liberação de grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera, agravando de forma 

devastadora o efeito estufa. Com o calor, as moléculas de nitrogênio e oxigênio se quebrariam 

e se combinariam com o hidrogênio, formando o ácido nítrico (HNO) (Figura 20), seguido de 

longos períodos de chuva ácida (Figura 21), prejudicando ainda mais a vida terrestre. Paralela 

e consecutivamente, o aumento da acidez e da temperatura dos oceanos afetaria gravemente 

os ecossistemas marinhos. 

 

 

Figura 20: Impacto de um meteoro em um Planeta 

Fonte: http://www.atalaias.com/home/fatos-materias-estudos-cientificos/o-choque-de-cometas-com-a-terra/o-

choque-de-cometas-com-a-terra.htm 

 



 

 

 

Figura 21: Chuva Ácida 

Fonte: http://www.cq.ufam.edu.br/moleculas/dioxido_enxofre/dioxido_enxofre 

 

 

5.1.4. Deriva dos Continentes. 

 

 

Mudanças ou deriva dos continentes aproximando ou afastando-se dos pólos. A 

movimentação das placas tectônicas ocorre algo em torno de centímetros por ano, o que 

poderia provocar um distúrbio na atmosfera. Os movimentos orogenéticos de formação de 

montanhas também poderiam estar prejudicando a circulação dos ventos. 

 



 

 

5.1.5. El Niño e La Niña. 

 

 

Os fenômenos ―El Niño‖ e ―La Niña‖ são mudanças na temperatura da água do 

Oceano Pacífico. Esta mudança influencia a intensidade dos Ventos Alísios que pode fazer 

com que massas de água quente, e massas de ar também, se desloquem no Pacífico de forma 

diferente dos registros das médias históricas. As Variações de intensidade dos Ventos Alísios 

influenciam a pressão atmosférica no oceano, afetando vários fenômenos climáticos em todo 

o mundo. 

 

 

5.1.6. Esfriamento Global e Glaciações. 

 

 

O esfriamento global ou arrefecimento global é uma teoria de que ocorrerá um 

resfriamento total da superfície terrestre iniciando uma nova era glacial, ou seja, uma nova 

glaciação. Os cientistas defensores desta teoria prevêem que, entre os anos de 2012 a 2015, a 

temperatura global da Terra começaria uma lenta redução, que alcançaria os níveis mínimos 

entre 2055 e 2060. Esse período de esfriamento duraria pelo menos 50 anos e que, até o 

século XXII, a Terra começaria novamente outra fase de aquecimento global. 

As glaciações provocaram grandes mudanças no relevo continental e no nível do mar. 

Quando a temperatura global diminui ocorre, como conseqüência, o aumento das geleiras, ou 

seja, as baixas temperaturas provocam o congelamento da água nos pólos aumentando a 

quantidade de gelo nas calotas polares. 

Outra conseqüência é o rebaixamento eustático do nível dos oceanos devido à retenção 

de água nos pólos. O Oceano se afasta da linha da costa, das praias, por exemplo, expondo 

grandes extensões de terra e ligando ilhas e continentes entre si, formando as chamadas pontes 

terrestres. Entre os períodos glaciais há os períodos interglaciais em que a temperatura da 

Terra se eleva. O período em que vivemos hoje é um interglacial. 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.7. Vulcanismo. 

 

 

A atmosfera carregada de pó vulcânico (Figura 22) prenderia a radiação terrestre, 

aumentando a temperatura na superfície da Terra. Entretanto, objetiva-se que o tamanho das 

partículas não é suficientemente pequeno para barrar a radiação e tais poeiras teriam que 

permanecer por muitos anos em suspensão, o que é altamente improvável. 

 

 

Figura 22: Erupção de um vulcão. Cinzas e poeira na atmosfera. 

Fonte: http://ceticismo.wordpress.com/page/32 

 

 



 

 

05.2. CAUSAS ANTROPOGÊNICAS. 

 

 

05.2.1. Emissão de Gases do Efeito Estufa. 

 

 

A maioria dos cientistas atribui aos gases do efeito estufa como o gás carbônico, que 

em excesso, aumentaria a temperatura, retendo mais calor. Entretanto, podemos notar que em 

outros lugares, o que retém calor é o vapor de água. Outros dizem o contrário sobre o gás 

carbônico, que o seu aumento na atmosfera reduziria a incidência solar e, conseqüentemente, 

abaixaria a temperatura.  

 

 

05.2.2. Queima de Combustíveis Fósseis. 

 

 

Outro fator preponderante que podemos citar como causas antrópicas do Aquecimento 

Global é a queima exacerbada de combustíveis fósseis. A matriz energética mundial, hoje, 

está diretamente ligada à produção industrial, que em poucas situações se preocupa em propor 

novas técnicas sustentáveis a suprir o seu consumo de energia. Algumas empresas, porém, já 

se preocupam com tal fato e estão tomando conhecimento de pesquisas na área, como por 

exemplo, através do consumo de energia sustentável como a energia solar, energia eólica, 

enfim, fontes de energia renováveis e abundantes no Planeta. 

 

 

05.2.3. Desmatamento e degradação ambiental. 

 

 

Com o primeiro intuito de gerar riqueza e aumentar o setor produtivo mundial, grande 

áreas foram devastadas a fim de dar lugar a plantações de cereais e para a criação de gado. 

Sabemos que o progresso pode sim se aliar à preservação ambiental, através de políticas 

públicas voltadas ao interesse em resguardar o meio ambiente e ao bem comum. O interesse 

mundial, na Floresta Amazônica se dá pelo fato do Mundo saber as inúmeras riquezas ali 

contidas, tanto na parte de reestruturação ambiental do Planeta, como nas inesgotáveis fontes 

de pesquisas terapêuticas e medicinais. 



 

 

06. CONSEQUÊNCIAS DO AQUECIMENTO GLOBAL. 

 

 

Devido aos efeitos potenciais sobre a saúde humana, economia e meio ambiente o 

aquecimento global tem sido fonte de grande preocupação. Importantes mudanças ambientais 

têm sido observadas e ligadas a fenômenos de evidências secundárias, como a diminuição da 

cobertura de gelo, aumento do nível do mar, mudanças dos padrões climáticos, como sendo 

exemplos das conseqüências do aquecimento global, os quais podem influenciar não somente 

as atividades humanas, mas também os ecossistemas. O aumento da temperatura global 

permite que um ecossistema mude. Algumas espécies podem ser forçadas a sair dos seus 

habitats (possibilidade de extinção) devido a mudanças nas condições enquanto outras podem 

espalhar-se, invadindo outros ecossistemas. 

O aquecimento global pode trazer conseqüências graves para todo o planeta incluindo 

plantas, animais e seres humanos. A retenção de calor na superfície terrestre pode influenciar 

fortemente o regime de chuvas e secas em várias partes do planeta, afetando plantações e 

florestas. Como toda causa tem um efeito, neste caso, uma conseqüência, trataremos agora 

dos dados reais dessas conseqüências. 

 

 

06.1. AUMENTO DO NÍVEL DOS OCEANOS. 

 

 

Com o aumento da temperatura no mundo, está em curso o derretimento das calotas 

polares. Ao aumentar o nível da águas dos oceanos, pode ocorrer, futuramente, a submersão 

de muitas cidades litorâneas. O nível dos mares está aumentando em 0,01 a 0,02 metros por 

década (Figura 23). Em alguns países no Oceano Pacífico esses dados são expressivamente 

preocupantes, porque cedo eles estarão debaixo de água. O aquecimento global provoca 

subida dos mares principalmente por causa da expansão térmica da água dos oceanos, mas 

alguns cientistas estão preocupados que no futuro, a camada de gelo polar e os glaciares irão 

derreter. Em conseqüência, haverá aumento do nível dos oceanos em muitos metros. Um 

estudo feito pelo IPCC – Painel Intergovernamental de Estudos Climáticos, até 2100, o nível 

médio dos oceanos estaria em torno de 0,4 metros mais alt. Porém, dados recentes do 

aquecimento global, estimam que até o final do século, o nível médio dos oceanos ficará em 

torno de 1,2 metros mais elevado. 



 

 

 

Figura 23: Gráfico com o aumento do nível dos oceanos. 

Fonte: http://foguinhofogaovulcao.blogspot.com/2009/02/aquecimento-global 

 

O aquecimento global também pode apresentar efeitos menos óbvios. A Corrente do 

Atlântico Norte, por exemplo, provocada por diferenças de temperatura entre os mares. 

Aparentemente, ela está diminuindo conforme a média da temperatura global aumenta; o que 

significa que áreas como a Escandinávia e a Inglaterra, que são aquecidas pela corrente, 

devem apresentar climas mais frios a despeito do aumento do calor global. 

Sabe-se que a maioria das civilizações, no momento das colonizações, se dispusera ao 

longo da faixa litorânea terrestre, logo, a maioria dos centros urbanos superpopulosos está 

nessa faixa de terra e, com o aumento do volume de água através do acelerado derretimento 

de grandes massas congeladas, tais regiões serão amplamente castigadas pelo avanço do mar 

em toda sua extensão. Já se tem notícias de vilarejos inteiros sendo ―engolidos‖ pelas águas 

do avanço dos oceanos. Ilhas no Oceano Pacífico já desapareceram por inteiro, além de várias 

porções de terra das Ilhas do Caribe. 

 



 

 

06.2. DESERTIFICAÇÃO. 

 

 

O aumento da temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, 

desequilibrando vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais, como o Brasil e alguns países africanos, a 

tendência é aumentar cada vez mais as regiões desérticas do planeta Terra. Isso se dá pelo fato 

do verde exuberante de tais regiões estar associado à grande massa vegetal em decomposição 

existente ali. Com o desmatamento, esse cenário muda. Não tendo mais árvores para garantir 

material decomposto, o solo fica enfraquecido, pobre em nutrientes, aliado ao aumento severo 

da temperatura ambiente na superfície, o processo de desertificação é fatalmente aceitável em 

tais condições. 

 

 

06.3. AUMENTO DE FENÔMENOS NATURAIS BRUSCOS. 

 

 

O aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos 

oceanos, potencializando catástrofes climáticas, como furacões, tufões e ciclones. Já se 

contabiliza, inclusive, eventos naturais dessa magnitude onde jamais fora presenciado, como 

por exemplo, na região sul do Brasil, assolada por várias vezes nos últimos anos por ciclones 

extratropicais, com ventos que chegaram a 120 Km/h. Tempestades na Índia e em todo o 

Oriente Médio vem castigando as populações dessas regiões com uma ferocidade 

inimaginável. 

 

 

06.4. ONDAS DE CALOR. 

 

 

Regiões de temperaturas amenas têm sofrido com as ondas de calor. No verão 

europeu, por exemplo, assim como nos Estados Unidos, tem se verificado uma intensa onda 

de calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças. 

 

 



 

 

06.5. EPIDEMIAS. 

 

 

O aumento da temperatura pode elevar a quantidade de mosquitos transmissores de 

doenças, principalmente em regiões tropicais e equatoriais. Doenças como a dengue e a 

malária podem fazer milhões de vítimas nestas áreas. Pode também haver a migração destes 

mosquitos para regiões que antes possuíam clima frio, disseminando ainda mais estas doenças 

pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atribui à modificação do clima a 2,4% 

dos casos de diarréia e 2% dos de malária em todo o mundo. Esse quadro pode ficar ainda 

mais sombrio: alguns cientistas alertam que o aquecimento global pode se agravar nas 

próximas décadas e a OMS calcula que para o ano de 2030 as alterações climáticas poderão 

causar 300 mil mortes por ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07. ALGUNS CAMINHOS POSSÍVEIS. 

 

 

Através de um relatório emitido pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas) foram apontados alguns tópicos nos quais se pode ver claramente que o 

Aquecimento Global pode ser desacelerado. O aumento das emissões de gases de efeito estufa 

pode ser detido com custos relativamente baixos. Essa é a principal conclusão do relatório de 

2007. O documento, produzido por centenas de cientistas de diversos países, aponta que, para 

evitar mudanças desastrosas no clima global, a temperatura média do planeta não poderia 

subir mais do que 2ºC. O problema é que, para isso, seria preciso reduzir as emissões de 

dióxido de carbono entre 50% e 85% até 2050. 

O cenário de redução de emissões que permitiria limitar o aquecimento global a 2ºC 

supõe uma estabilização na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em um valor 

de cerca de 450 ppm. As concentrações atmosféricas atuais equivalem a cerca de 430 ppm. 

Antes da Revolução Industrial, a taxa era de 280 ppm. 

O impacto dessa estabilização na economia mundial seria de até 3% do PIB mundial 

até 2030. No mesmo período, o impacto no crescimento projetado da economia seria de 

apenas 0,12%. Em outro cenário, visando à estabilização das emissões entre 535 e 590 ppm, o 

que limitaria o aquecimento global entre 2,8º e 3,2ºC, haveria um impacto de 0,2% a 2,5% no 

PIB (Produto Interno Bruto) mundial. O relatório trata ainda da avaliação científica do 

fenômeno de aquecimento global, destacando possíveis impactos do aquecimento sobre países 

e ecossistemas. 

Uma das principais propostas do documento é estimular o uso de formas alternativas 

de energia, que não envolvam a queima de combustíveis fósseis, a partir da adoção dos 

mecanismos de crédito de carbono. 

Outra proposta, mais agressiva, seria taxar as emissões de carbono no setor energético. 

Um aumento no preço da tonelada de dióxido de carbono para até US$ 50, por exemplo, 

poderia aumentar para níveis considerados desejáveis a participação das fontes renováveis na 

matriz energética. 

Os esforços para redução de emissões deverão trazer ganhos até mesmo econômicos, 

dizem os autores do relatório. ―As vantagens a curto prazo para os sistemas de saúde, 

provenientes da redução da poluição que seria gerada pelas ações de diminuição de emissões, 

compensariam uma parte substancial dos custos‖, afirmaram. 



 

 

Ainda que o custo econômico pareça relativamente modesto, trata-se de uma inversão 

radical das trajetórias atuais. Como destaca o documento do IPCC, as emissões de gases de 

efeito estufa cresceram 70% entre 1970 e 2004.  

O relatório destaca que as emissões poderão aumentar entre 25% e 90% até 2030, em 

comparação com os níveis de 2000. Entre 66% e 75% do aumento ocorreria em países em 

desenvolvimento, e mesmo assim, estaria abaixo do nível dos países mais ricos. 

Para inverter essa tendência, os pesquisadores ressaltam que a eficiência energética 

―tem um papel central em todos os cenários‖. O documento defende que é mais econômico 

investir na melhoria da eficiência do que no aumento da oferta de energia. Isso traria 

benefícios em termos de segurança energética, de redução da poluição e de criação de 

empregos. A oferta de energia aumentou 145% entre 1970 e 2004, porém, sem os devidos 

critérios de aumento sustentável e preocupação ambiental. 

As energias renováveis aparecem como as mais promissoras no relatório. Por 

exemplo: se o preço do dióxido de carbono chegar a US$ 50 por tonelada, a energia renovável 

poderá pular dos atuais 18% da eletricidade mundial para 35% em 2030. Em contrapartida, a 

energia nuclear tem perspectivas limitadas, pois no mesmo cenário, passaria de 16% do 

fornecimento mundial de eletricidade para 18% em 2030. 

O relatório também recomenda o uso de energia solar e eólica, combinado com a 

utilização eficiente de energia na iluminação de prédios, além da captura e o armazenamento 

de dióxido de carbono expelido por usinas movidas a carvão.  

Pela primeira vez, o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) 

indicou que mudanças no estilo de vida podem ajudar no combate ao aquecimento global, 

embora não as tenha detalhado muito bem.  

 De acordo com o relatório do IPCC, não se deve criar muitas expectativas em relação 

às soluções de geo-engenharia, que consistem, por exemplo, em aumentar a quantidade de 

ferro do mar para proliferar os fito-plânctons e estimular a fotossíntese, ou ainda captar a luz 

solar na alta atmosfera. ―São soluções altamente especulativas e não provadas, com riscos de 

efeitos secundários desconhecidos‖, afirma o documento. 

O importante a ser destacado aqui é que o processo acelerado do Aquecimento Global 

não será contido apenas pela edição de relatórios e assinaturas de Tratados e Convenções. A 

busca pela sobrevivência é da natureza humana e sabe-se que, qualquer espécie, logo que 

ameaçada, irá procurar meios para a sua sobrevivência. Caberá a nós, buscarmos tais meios 

antes de chegar aos extremos. 

 



 

 

07.1. TRATADOS E CONVENÇÕES CLIMÁTICAS. 

 

 

A emissão descontrolada de gases poluentes causadores do Efeito Estufa tem 

provocado em nosso planeta um significativo aumento da temperatura global nas últimas 

décadas. Caso o homem não tome nenhuma medida para evitar estas mudanças climáticas, o 

meio ambiente pode apresentar uma série de problemas com conseqüências desastrosas para a 

vida em nosso planeta. 

Num cenário tão pessimista como o atual, esforços vem sendo propostos e grandes 

batalhas diplomáticas travadas na ânsia de poder conter o acelerado processo do Aquecimento 

Global em nosso planeta e, conseqüentemente, as suas complicações à vida dos seres vivos 

que por aqui habitam. 

Muitos líderes mundiais se vêem na iminência de abdicação de altos lucros de suas 

empresas, estatais ou privadas, a fim de colaborarem com a matéria aqui discutida.  

Com o intuito de reforçar as discussões em torno do assunto, várias reuniões e 

conferências foram realizadas ao longo dos últimos anos, onde verdadeiros conflitos mundiais 

foram travados e acordos históricos foram contemplados a fim de conter o acelerado processo 

do Aquecimento Global na Terra. Dentre eles estão: O Protocolo de Kyoto, que entrou em 

vigor em 16 de Fevereiro de 2005. Outro importante encontro foi a Conferência de Bali, 

realizada na Indonésia entre os dias 3 e 14 de dezembro de 2007, tendo grandes avanços 

positivos, onde após onze dias de debates e negociações, os Estados Unidos concordaram com 

a posição defendida pelos países mais pobres. Foi estabelecido um cronograma de 

negociações e acordos para troca de informações sobre as mudanças climáticas entre os 190 

países participantes. As bases definidas substituirão o Protocolo de Kyoto, que vence em 

2012. E o mais recente, o COP 15, foi 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, realizada entre os dias 7 a 18 de dezembro de 2009, na cidade de Copenhague, na 

Dinamarca. A Conferência Climática reuniu os líderes de centenas de países do mundo, com o 

objetivo de tomarem medidas para evitar as mudanças climáticas e o aquecimento global. A 

conferência terminou com um sentimento geral de fracasso, pois poucas medidas práticas 

foram tomadas. Isto ocorreu pelo conflito de interesses entre os países ricos, principalmente 

Estados Unidos e União Européia, e os que estão em processo de desenvolvimento, 

principalmente Brasil, Índia, China e África do Sul. De última hora, um documento, sem valor 

jurídico, foi elaborado, visando à redução de gases do efeito estufa em até 80% até o ano de 

2050. Houve também a intenção de liberação de até 100 bilhões de dólares para serem 



 

 

investidos em meio ambiente, até o ano de 2020. Os países também deverão fazer medições 

de gases do efeito estufa a cada dois anos, emitindo relatórios para a comunidade 

internacional.  

Para avaliar a eficácia de tais Tratados e Convenções, é necessário comparar o 

Aquecimento Global com e sem tais acordos. Diversos autores independentes concordam que 

o impacto desses tratados no fenômeno é pequeno, algo em torno de 0,15 ºC num 

aquecimento de 2 ºC em 2100. Mesmo alguns defensores do Protocolo de Kyoto concordam 

que sua eficácia é reduzida, mas o vêem como um primeiro passo, com mais significado 

político do que prático, para futuras reduções. No momento, é necessária uma analise feita 

pelo IPCC para resolver essa questão. O Protocolo de Kyoto também pode ser avaliado 

comparando-se ganhos e custos. Diferentes análises econômicas mostram que o Protocolo de 

Kyoto pode ser mais dispendioso do que o aquecimento global que procura evitar. Contudo, 

os defensores da proposta argumentam que enquanto o corte inicial dos gases estufa tem 

pouco impacto, eles criam um precedente para cortes maiores no futuro. 

 

 

07.2. ALGUNS NÚMEROS DO AQUECIMENTO GLOBAL. 

 

 

 De 1,1ºC a 6,5ºC. De acordo com estimativas feitas pelo Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climática, essa é a faixa de elevação que pode sofrer a temperatura média 

global até o final deste século.  

 2.000 quilômetros quadrados. Todo ano, áreas desse tamanho se transformam em 

deserto devido à falta de chuvas. 

 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer antes do final do século, caso a 

temperatura suba de 2 ºC a 3 ºC. 

 2.000 metros. Foi o comprimento que a geleira Gangotri, que tem agora 25 km, no 

Himalaia, perdeu em 150 anos. E o ritmo está acelerando. 

 750 bilhões de toneladas. É o total de CO2 na atmosfera hoje. 

 2050. Cientistas calculam que, quando chegarmos a esse ano, milhões de pessoas que 

vivem em deltas de rios serão removidas, caso seja mantido o ritmo atual de 

aquecimento. 

 



 

 

 A calota polar irá desaparecer por completo dentro de 100 anos, de acordo com 

estudos publicados pela National Sachetimes, provocando o fim das correntes 

marítimas no oceano atlântico, o que fará que o clima fique mais frio, sendo a grande 

contradição do que chamamos de aquecendo esfria. 

 O clima ficará mais frio apenas no hemisfério norte, quanto ao resto do mundo a 

temperatura média subirá e os padrões de secas e chuvas serão alterados em todo o 

planeta. 

 O aquecimento da terra e também outros danos ao ambiente está fazendo com que a 

seleção natural vá num ritmo 50 vezes mais rápido do que o registrado a 100 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

08. NOTAS CONCLUSIVAS. 

 

 

Ondas de calor inéditas, furacões avassaladores, secas intermináveis onde antes havia 

água em abundância, enchentes devastadoras, extinção de milhares de espécies de animais e 

plantas, incêndios florestais, derretimento dos pólos, e toda a sorte de desastres naturais que 

fogem ao controle humano. Como vimos, essa é a nossa atual realidade. 

Há décadas, pesquisadores alertavam que o planeta sentiria no futuro o impacto do 

descuido do homem com o ambiente. Na virada do milênio, os avisos já não eram mais 

necessários, pois as catástrofes causadas pelo Aquecimento Global se tornaram realidades 

presentes em todos os continentes do mundo. Os desafios passaram a ser dois: se adaptar à 

iminência de novos e mais dramáticos desastres naturais; e buscar soluções para amenizar o 

impacto do fenômeno. 

Em todos os textos aqui apresentados, foi possível descrever cenários extremos da 

realidade de sobrevivência humana, alguns responsáveis até pela quase extinção total da vida 

na Terra. As consequências danosas da busca interminável pelo poder e pela riqueza nos 

deixaram cegos diante de uma terrível realidade: nosso lar está condenado. 

 Então, cabe a nós, educadores das futuras gerações, disseminar tais estudos, divulgar 

dados, propor novas teorias e práticas para buscarmos amenizar os efeitos nocivos do 

Aquecimento Global. 

Sabemos que grandes e custosos feitos poderão garantir nossa sobrevivência neste 

Planeta, mas o que importa mesmo, é que nós podemos fazer, com consciência, sabedoria e 

preocupação com nossos filhos e com as futuras gerações que habitarão a Terra no futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

09. CONCLUSÃO. 

 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi baseado nos modelos atuais de análise 

e investigações climáticas, ressaltando dados importantes sobre o tema proposto. Todas as 

discussões aqui levantadas são oriundas de processos incansáveis cálculos e observações in 

loco das mais diversas situações que envolvem o clima em nosso planeta. 

 Dessa forma, esperamos ter alcançado nosso principal objetivo, que é a 

conscientização de um maior número de pessoas quanto a esse latente problema que bate à 

nossa porta, que é o acelerado processo do Aquecimento Global. 

 Esperamos também que esse trabalho sirva de instrumento de estudos práticos e 

análises futuras quanto à metodologia aplicada no Ensino de Física relacionada às questões 

ambientais.  
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