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RESUMO 

 

Na nossa atmosfera existe uma grande quantidade de gases. Certos gases em particular 

conseguem absorver radiação infravermelha e reemitindo-a ao ambiente e criando um efeito 

de estufa em todo globo. Entretanto, o que se discuti na atualidade é que um aumento na 

concentração desses gases, ocasionado principalmente pela influencia humana, estaria por 

superaquecer o planeta de forma perigosa e irreversível em curto prazo. Apesar de haver um 

grande consenso indicando que a humanidade é a principal causadora do atual aquecimento 

global é importante um estudo detalhado sobre as trocas gasosas para que haja um melhor 

entendimento quantitativo deste mecanismo. Sendo assim o foco principal deste estudo é 

mostrar de forma clara e totalmente amparada pelas bases científicas; o que seriam esses 

processos, o que pode ser considerado natural ou não, usando modelos climáticos avançados 

indicar projeções do que poderá acontecer conosco se nada for feito para reduzir essas 

concentrações e o que ainda pode ser feito para reduzir seus impactos. 

 

 

Palavras-chave: aquecimento global, efeito estufa, carbono, Protocolo de Quioto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é caracterizado pela busca de um maior entendimento sobre o que seria o 

efeito estufa. Para isso foi realizado uma revisão bibliográfica sobre os principais gases que 

ocasionam esse efeito e as suas conseqüências. Também houve a intenção de diferenciar 

Efeito Estufa de Aquecimento Global com o objetivo de entender melhor o que seria esse tão 

discutido aumento nas concentrações de dióxido de carbono (CO2) nas ultimas décadas e o 

aumento de temperatura sofrido pelo planeta. 

De fato o aquecimento é uma das grandes ameaças para humanidade. As mudanças 

climáticas estão ocasionando um aumento significativo na temperatura média do planeta, na 

incidência e potencialidade dos furacões, proliferação de epidemias, ondas de calor, enchentes 

e secas que estão causando fome e destruição por todo o globo, principalmente nos países 

mais pobres. 

Atualmente cada vez mais organizações e cientistas estão tentando melhor entender 

essas mudanças climáticas, buscando assim novas soluções para reduzir suas causas e 

conseqüências. Uma tentativa de conscientizar e minimizar as projeções científicas divulgadas 

principalmente pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) é a assinatura 

do tão discutido Protocolo de Quioto que, com o apoio da Organização Nações Unidas 

(ONU), propõe regras para a redução das emissões de gases de estufa para vários países. 
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2. O EFEITO ESTUFA 

 

O Efeito de Estufa é a forma que a Terra tem para manter constante a temperatura 

propícia à vida. Para que isso ocorra é necessário que a superfície do planeta receba uma 

grande quantidade de energia e que a mesma consiga retê-la. Na Terra a principal fonte de 

energia é a luz proveniente do Sol. Na realidade, a luz é o principal meio de distribuição de 

energia do universo.  

 

 

Figura 01. Espectro eletromagnético. Fonte: Google imagens 

 

De acordo com Einstein a luz possui um caráter dualista, ou seja, se comporta como 

onda ou como partícula, é capaz de transmitir grandes quantidades de energia por grandes 

distâncias, atinge altas velocidades, sendo que sua velocidade é diferente em meios de índices 

de refração diferentes. A energia transportada por uma onda luminosa de freqüência (f) é 

diretamente proporcional a velocidade de propagação (c) dessa onda e inversamente 

proporcional ao seu comprimento de onda (λ) (HALLIDAY, 2003). Na ausência de matéria 
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(vácuo), a onda luminosa viaja a velocidades próximas de 300.000 km/s. Sendo assim, quanto 

menor o comprimento de onda dessa luz maior será a quantidade de energia que ela 

transporta, de acordo com a equação: 

 (Eq. 01) 

onde h é a constante de Planck, uma das constantes fundamentais da física, usada para 

descrever o tamanho dos quanta ou fótons.  

A radiação proveniente do Sol se propaga em comprimentos onda que vão desde 

espectro ultravioleta (1 a 380 nm) até o infravermelho de (800 a 106 nm). Mesmo a atmosfera 

sendo altamente transparente a esses espectros de radiação, praticamente toda a energia 

ultravioleta, a mais nociva ao ser humano, é refletida novamente ao espaço através de uma 

fina camada que reveste o planeta, chamada camada de ozônio. Das formas restantes, a 

radiação infravermelha será absorvida ainda na atmosfera e a radiação visível será absorvida 

na superfície do planeta. 

 

 

Figura 02. Absortividade de alguns gases na atmosfera e a mesma como um todo. Fonte: (GRIMM, 

1999) 

 

A radiação anual que atinge o planeta tem intensidade de aproximadamente de 342 

W/m2, na sua maioria na forma visível (400 a 700 nm). Deste valor, 30% é novamente 

refletida para o espaço, por gases existentes na atmosfera e pela superfície; dos 70 % 

restantes, 28,5 % é absorvido pela atmosfera e 71,5 % pela superfície do planeta. Como 
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qualquer objeto ao receber energia, isto aumenta a temperatura do planeta e, 

conseqüentemente, libera radiação. Portanto, a superfície do planeta libera, com o acréscimo 

da radiação gerada pelo seu próprio núcleo, cerca de 390 W/m², com a diferença que essa 

nova radiação está na banda infravermelha (0,8 a 1000 µm) do espectro. Esta energia, ao ser 

emitida, será parcialmente absorvida por gases presentes na atmosfera, cerca de 83 % (IPCC, 

2007). 

No século XIX, o físico John Tyndall, através de experimentos em laboratório, 

observou a absorção termal de alguns compostos gasosos. Ele mostrou em seu livro publicado 

em 1860, “The Glaciers of the Alps”, que essa absorção causa alterações em todos os 

ambientes (p. 239-245). Após muito tempo e estudos, cientistas provaram que a concentração 

desses gases é um dos fatores responsáveis pelas grandes mutações climáticas sofridas pelo 

planeta, que até então estava sem resposta pelos geólogos. Os gases que possuem, dentro de 

sua estrutura atômica, um núcleo que oscila a uma freqüência próxima da infravermelha, são 

conhecidos como os gases do efeito estufa.  

 

 

Figura 03. Estimativa anual do balanço de energia sofrido pelo planeta. Fonte: (IPCC, 2007). 

 

Os principais gases do efeito estufa são: Vapor D’água (H2O), Dióxido de Carbono 

(CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Clorofluorcarbonetos (CFC´s). Eles possuem 

como característica importante um núcleo atômico que oscila a baixa freqüência, por isso 
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entram em ressonância com a radiação emanada pela superfície do planeta e absorvem parte 

dessa energia, refletindo-a e aquecendo as moléculas suspensas na atmosfera, garantindo 

assim uma temperatura que propícia a vida.  

Vamos falar um pouco sobre esses gases: 

A água nas formas líquida e sólida cobre mais de 2/3 do planeta, e na forma gasosa é 

constituinte da atmosfera, estando presente em toda parte (WALTON, 1970). Composto 

formado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, é encontrado em altas 

concentrações na atmosfera, cerca de 0,3%, e por possuir uma estrutura atômica favorável a 

absorção energia, “(...) praticamente toda a quantidade de energia infravermelha refletida nos 

comprimentos de (5,5- 7,5) µm é absorvida pelo vapor de água”, é o principal gás causador do 

fenômeno do efeito estufa (BAIRD, 2002). 

O tempo de residência do vapor de água na atmosfera é relativamente curto, 

aproximadamente uma semana. Por isso, apesar de ser um composto muito importante para o 

efeito estufa, é pouco discutido em artigos sobre o assunto. 

O dióxido de carbono (CO2) é um dos mais importantes compostos na nossa atmosfera 

desde milhões de anos, quando a intensa atividade vulcânica do planeta lançou grandes 

quantidades de CO2 na atmosfera. O ambiente primitivo era mais rico em dióxido de carbono, 

cerca de 3% contra os 0,036% encontrado na atualidade (LOVELOCK, 1988). 

O CO2 foi descoberto pelo francês Joseph Black, que mostrou que durante o processo de 

respiração, fermentação e na queima de carvão era liberado certo tipo de gás, chamando-o de 

“ar - fixo”. Esse gás é composto por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, unidos 

por uma ligação covalente. Hoje sabemos que o dióxido de carbono ou gás carbônico tem 

uma importância fundamental na vida dos seres vivos não apenas por ser um dos gases do 

efeito estufa, mas também por servir de fonte de energia para que as plantas realizem 

fotossíntese. 

A fotossíntese é o processo no qual a planta absorve a luz solar, água (H2O) retirada do 

solo e CO2 da atmosfera, produzindo a energia suficiente para garantir o seu metabolismo. 

Este processo também é responsável por, principalmente, liberar na atmosfera oxigênio (O2), 

fonte indispensável para o processo de respiração que será discutido nos próximos capítulos.  

Equação Geral da Fotossíntese: 

 

6CO2 + 12 H2O + luz solar → C6H12O6 (glicose) + 6O2 + 6H2O 
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Figura 04. Fotossíntese: Esquema simplificado. Fonte: br.geocities.com 

 

Devido a sua alta concentração (Tabela 01) em relação aos outros gases do efeito estufa, 

o gás-carbônico tem um papel fundamental no controle da temperatura do planeta. Se não 

houvesse esse gás na atmosfera, a temperatura seria aproximadamente 33 °C mais fria do que 

é nos dias atuais (SCHLESINGER, 1977), impossibilitando a vida como conhecemos. 

O Metano (CH4) é produzido através da decomposição do lixo orgânico, digestão de 

animais herbívoros, metabolismo de certos tipos de bactérias, vulcões, extração e queima de 

combustíveis minerais e aquecimento da biomassa anaeróbica. Tem uma concentração 

relativamente pequena em relação ao CO2, porém possui um poder de absorção 20 vezes 

maior que o mesmo. Estima-se que de 60 a 80 % das atuais emissões de metano são causadas 

pela influência antropogênica (IPCC, 2007, p. 26). Por exemplo: na agricultura, nos aterros 

sanitários e na queima de biomassa. 

Oxido Nitroso (N2O), também conhecido como gás hilariante, é uma substância que 

apresenta uma vida na atmosfera de cerca de 110 anos, seu potencial de absorção é de 310 

vezes maior que o gás carbônico, suas emissões se concentram principalmente através dos 

oceanos e também da contribuição dos processos microbiológicos (nitrificação e 

desnitrificação). 
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Tabela 01. Gases do efeito estufa e suas concentrações. Fonte: Adaptado (IPCC, 2001). 

Variáveis CO2 CH4 N2O CFC´s 

Concentração pré-industrial (1750) (ppm) 
 

280 0,700 0,270 0,04 

Concentração pós-industrial (1998) 
(ppm) 

 

365 1,745 0,314 0,08 

Projeções para 2100 
(ppm) 

 

970 1,970 0,458 0,400 

Força Radiativa1 (W/m²) 1,46 0,48 0,15 0,003 

Média do Tempo de Residência2 (anos) 5 a 200 12 114 45 a 260 

 

Composto exclusivamente por cloro, flúor e carbono, os Clorofluorcarbonetos ou CFC´s 

são compostos atóxicos, não-inflamáveis, não reativos e possuem propriedades úteis para a 

condensação. Esse gás foi por muito tempo usado na indústria de refrigeradores, substituindo 

outros gases nocivos ao homem, até o final da década de 70, quando foi descoberto seu efeito 

destrutivo na camada de ozônio, tornando sua utilização limitada e sua substituição 

necessária. 

Para entender os processos naturais do vapor d’água e do carbono vamos falar sobre 

seus ciclos, suas variações, e sua importância para vida do planeta. 

                                                 
1Força radiativa é a perturbação do equilíbrio energético do sistema terra-atmosfera. 

  
2 Tempo que os gases permanecem na atmosfera sem que ocorra reações com o meio.  
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3. CICLOS: HIDROLÓGICO E CARBÔNICO 

O ciclo hidrológico, junto com o ciclo carbono, é talvez o mais importante para a 

humanidade (ODUM, 1988). Sua importância está no fato de serem os principais reguladores 

naturais da temperatura do planeta, por controlam as taxas de emissão e absorção de dois dos 

principais gases de efeito estufa: dióxido de carbono e vapor d’água. Vamos melhor entender 

esses dois ciclos. 

 

3.1. Ciclo Hidrológico 
 

 

Figura 05. Ciclo Hidrológico. Fonte: Google imagens 
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O fluxo global das massas de água entre os meios aquáticos, superfície e a atmosfera 

são naturalmente constantes, podendo sofrer pequenas alterações ocasionadas principalmente 

pela gravidade, movimento de rotação e a quantidade de energia recebida através da radiação 

solar (ESTEVES, 1988)  

O ciclo hidrológico é fechado, suas mudanças variam temporalmente e relacionam-se 

diretamente com as estações do ano: quente, fria, seca e chuvosa. A água evaporada dos 

oceanos e da superfície continental se torna parte da atmosfera na forma de vapor d’água que, 

devido às correntes de ar, desloca-se para outras regiões até que finalmente ocorra a 

precipitação. A água na forma de chuva pode ser interceptada pela vegetação, escoar 

superficialmente ou infiltrar-se no solo. Assim, o ciclo da água envolve vários e complicados 

processos hidrológicos: evaporação, precipitação, interceptação, transpiração, infiltração, 

percolação, escoamento superficial, sublimação e condensação. De toda a água armazenada 

no planeta, 96,5% encontra-se nos oceanos e apenas 2,6 % é água doce, da qual 15 % 

encontram-se na Bacia Amazônica. A água doce corresponde a um volume de 3,6x1016 m3. 

Deste volume, 77,2 % encontra-se na forma sólida nas calotas polares, 22,4 % constitui a água 

subterrânea é cerca de 0,4 % compreende a água dos rios, lagos e o vapor atmosférico (LIMA, 

1996). . De acordo com Baumgartner (1975) apud Lima (1996), o balanço hídrico para o ciclo 

hidrológico é apresentado na (Tabela 02).  

 

Tabela 02. Balanço hídrico médio anual para a Terra. 

 Continente Oceanos Total 

Área (106 km2) 148,9 361,1 510 

Precipitação (10³ km³) 111 385 496 

Evaporação (10³ km³) -71 -425 -496 

Outros (Q) (10³ km³) -40 40 0 

 

Podemos correlacionar esses processos através da seguinte relação: 

P - E ± Q = 0     (Eq. 02) 

onde P é precipitação, E evaporação e Q outras variáveis menos influentes no ciclo. 

As trocas gasosas existente entre a superfície e a atmosfera correlacionam-se de forma a 

manter as concentrações constantes, as médias anuais das evaporações, precipitações, e os 

outros processos funcionam de forma conservativa, provando assim a idéia de que o ciclo da 

água é um ciclo fechado. Na (Tabela 03), apresentam-se valores estimados para a distribuição 
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de água, o percentual de cada compartimento, além da concentração de água potável existente 

no planeta. 

 

Tabela 03. Estimativa da distribuição de água no planeta: Fonte: Adaptado (GLEICK, 1996)  

 Volume 
(1000 km3) 

Água 
total (%) 

Água doce  
(%) 

Oceanos 1.338.000 96.5 - 

Gelo, Geleiras e Neve Permanente 24.064 1.74 68.7 

Subsolo Total 23.400 1.7 - 

   ---    água doce (10.530) (0.76) 30.1 

   ---    água salgada (12.870) (0.94) - 

Umidade do Solo 16.5 0.001 0.05 

Gelo do subsolo e Permafrost 300 0.022 0.86 

Lagos 176.4 0.013 - 

   ---   Doces (91.0) (0.007) .26 

   ---   Salgados (85.4) (0.006) - 

Atmosfera 12.9 0.001 0.04 

Água dos Pântanos  11.47 0.0008 0.03 

Rios 2.12 0.0002 0.006 

Água Biológica 1.12 0.0001 0.003 

Total 1.385.984 100.0 100.0 

 

3.2. Ciclo do Carbono 

 

O carbono, elemento químico de símbolo “C”, é o quarto mais abundante elemento 

encontrado no universo e possui uma especial capacidade para formar cadeias carbônicas. 

Com essa diversidade o carbono se torna uma das fontes fundamentais para a estrutura da 

maioria das moléculas, sendo assim uma das essências para a construção da vida. O ciclo do 

carbono por ser bastante complexo, torna-se fonte para vários tipos de estudos.  

É conhecido que o ciclo abrange o ambiente terrestre, aquático e atmosférico podendo 

ser dividido em duas categorias, o Ciclo Biológico e Geológico.  

O Ciclo Biológico é responsável pelo movimento de 0,06% do carbono existente no 

planeta (BERNER e LASAGA, 1989), na forma de compostos como: ácido carbônico 

(H2CO3), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2), além de carboidratos e 
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lipídios que são as fontes de energia para os seres vivos. Esse é um ciclo relativamente rápido 

e pode ser caracterizado por dois processos: quimiossíntese3 e fotossíntese. 

A quantidade de carbono encontrado na atmosfera vem basicamente dos processos de 

decomposição de biomassa. A decomposição de matéria orgânica pode ocorrer de duas 

maneiras: “aeróbica e anaeróbica”. A anaeróbica consiste na decomposição de matéria 

orgânica na ausência de oxigênio. Já a aeróbica pode ser descrita da seguinte forma: para que 

o ser vivo possa se desenvolver é obrigatório que ele consuma grandes quantidades de 

energia, adquirindo assim os nutrientes necessários para sua sobrevivência e, mesmo após o 

termino de sua vida, a sua matéria decomposta servirá de fonte de nutrientes para que outros 

seres existentes no meio possam se desenvolver, garantindo assim um ciclo. Nesse processo 

há o consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico utilizando como um dos métodos a 

respiração.  

Na respiração os seres vivos absorvem grandes quantidades de O2, que reage com 

C6H12O6 (Glicose), formando moléculas de CO2, água e liberando energia que servem para o 

sustento do metabolismo. Na equação 03, a molécula de glicose representa a matéria orgânica 

do processo.  

 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O + energia   (Eq. 03) 

 

A retirada de dióxido de carbono (CO2) acontece devida á fotossíntese que, como 

descrito no capítulo anterior, é a absorção do carbono atmosférico para a produção de 

carboidratos servindo de fonte de nutrientes para os seres autótrofos4. Em outra situação o 

mesmo CO2 ao se dissolver em meio aquoso reage com a água formando o ácido carbônico 

(H2CO3), ponto esse de interação entre o ciclo biológico e o geológico. 

Na litosfera está armazenado 99,94% de todo o Carbono do planeta (BERNER e 

LASAGA, 1989), sendo na sua maioria carbono inorgânico. O carbono orgânico armazenado 

na litosfera é originário de matéria orgânica não completamente decomposta, armazenada na 

ausência de oxigênio. Esse carbono dá origem ao carvão mineral, petróleo, gás natural, ou 

seja, aos combustíveis fósseis. 

                                                 
3 A quimiossíntese é a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias, sem recorrer 
à luz solar. 
4 Seres autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento. Exemplo: algas, plantas e algumas 
bactérias. 
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No ciclo Geológico temos que o H2CO3, em ambiente aquático, reage com vários 

minerais5, formando carbonatos insolúveis. Esses novos compostos, junto com a matéria 

orgânica não totalmente dissolvida, vão se depositando na crosta do planeta até que sejam aos 

poucos soterrados. Todo esse carbono depositado na crosta do planeta sofre a ação da pressão 

e das altas temperaturas e reage com outros compostos, liberando assim esse carbono 

novamente na atmosfera através de erupções vulcânicas, na forma de dióxido de carbono e 

metano, completando assim um ciclo. 

O ciclo geológico, sem a interferência humana, leva centenas de milhares de anos para 

se concretizar, sendo por isto considerado um ciclo de pouca influência nas alterações 

climáticas no curto prazo. 

Figura 06, explica como funcionam as trocas gasosas entre os meios: atmosfera, 

hidrosfera, biota terrestre e litosfera. 

 

 

Figura 06. Fluxo entre os reservatórios que compõem o ciclo do carbono. Fonte: (ESTEVES, 1988) 

 

3.2.1 Carbono no Ecossistema Aquático 

 

As trocas gasosas na interface ar-água são de fundamental importância para entender os 

processos que ocorrem nos ambientes naturais e de que forma estes ambientes podem 

responder ao aumento do CO2 atmosférico (RASERA, 2005). 

                                                 
5 Cálcio(Ca), Ferro (Fe), Sódio (Na), Potássio(K), Magnésio(Mg) e etc. 
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Como vimos anteriormente, o CO2 ao se dissolver em solução aquosa reage e serve de 

princípio para vários compostos. Essa difusão do CO2 a partir da atmosfera e a cinética das 

formas de carbono dissolvido no ambiente aquático são certamente de grande importância 

para os organismos fotossintetizantes que dependem da disponibilidade de CO2 neste 

ambientes (WETZEL, 1983).  

Nos ambientes aquáticos em equilíbrio com o ar, o CO2 encontra-se em concentrações 

entre 13 e 27 µmolar, a aproximadamente 20 °C (MABERLY & SPENCE 1983; SAND-

JENSEN, 1983). Nestas concentrações o CO2 pode ser suficiente para a manutenção de taxas 

de fotossíntese de algumas espécies submersas (VADSTRUP e MADSEN, 1995). 

O metabolismo aquático é um dos grandes fatores determinantes na quantidade de CO2 

na atmosfera. Destacam-se a apreensão de Carbono pela calcificação e a liberação pela 

dissolução, pela degradação físico-química induzida pela luz solar e pelo próprio aporte 

alóctone de CO2 (MAROTTA, 2006). 

Podemos dividir as formas de carbono encontradas nesse ecossistema em dois tipos: 

carbono inorgânico e orgânico. 

 

3.2.1.1 Carbono Inorgânico 

 

Apresentando uma concentração, em média, três vezes maior que na atmosfera o 

carbono inorgânico tem como principal característica a difusão que o CO2 sofre na água e 

depois a interação do ácido carbônico com íons de bicarbonato cuja associação pode produzir 

íons carbonato. 

Para melhor entendimento mostra-se a seqüência de reações de equilíbrio; 

CO2(ar) ↔ CO2 (água) 

CO2 (g) + H2O (l) ↔ H2CO3 (aq) 

H2CO3 (aq) ↔ H+ (aq) + HCO-3(aq) 

HCO-3(aq) ↔ H+ (aq) + CO3
-2(aq) 

De acordo com as equações acima se houver qualquer perturbação que prejudique a 

entrada ou a saída de CO2 a mesma, inverte sua reação “da esquerda para direita ou da direita 

para esquerda” a fim de restabelecer o equilíbrio no sistema.  
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A soma de todo o carbono livre (CO2 e H2CO3) com íons bicarbonato (HCO-3) e íons 

carbonato (CO3-2) forma todo o estoque de carbono inorgânico dissolvido (CID), que a é a 

forma de carbono predominante em ambientes aquáticos. Os principais fatores que 

influenciam as concentrações de carbono inorgânico são: pH, salinidade e temperatura 

(ESTEVES, 1988).  

 

3.2.1.2 Carbono Orgânico 

 

O carbono orgânico tem origem na decomposição da matéria orgânica encontrada em 

ambiente aquático. Pode ser dividido de diferentes formas, desde simples moléculas, como as 

bactérias, até organismos extremamente complexos como, o ser humano.   

O carbono orgânico dissolvido (COD) é a forma mais abundante de carbono orgânico 

encontrado no ambiente aquático, possui vários compostos ainda desconhecidos, sendo que 

seus principais compostos são as proteínas, carboidratos, lipídios e compostos húmicos. Já o 

carbono orgânico particulado (COP) é composto pela grande variedade de detritos 

(organismos terrestres e aquáticos mortos ou fragmentos deles) e biomassa de organismos 

vivos. 

As concentrações de carbono na forma orgânica apresentam flutuações temporais e 

estão diretamente relacionados ao estado trófico de ecossistemas límnicos e à natureza de 

aporte externo (ESTEVES, 1988, p. 198), ou seja, os maiores acúmulos de COD e COP no 

meio aquático estão em ambientes com pouco escoamento e grandes quantidades de matéria 

orgânica a sua volta, como os lagos. Sua área representa cerca de 3% da superfície terrestres. 

Em virtude dessas características, eles são potencialmente importantes no ciclo global do 

carbono (COLE et al. 1994). 

Os principais caminhos metabólicos no qual o carbono orgânico é produzido e 

degradado são, respectivamente, a produção primária e a respiração (COLE et al. 2000). No 

caso a produção é o consumo do CO2 e a respiração a sua produção, distinguindo assim dois 

importantes mecanismos do metabolismo aquático. 

O metabolismo autotrófico se caracteriza por taxas de produção superiores às taxas de 

respiração, tendendo a apresentar uma diminuição na concentração de CO2 no meio aquoso e, 

por fim, absorção do gás em relação à atmosfera. O metabolismo heterotrófico possui taxas de 

respiração mais elevadas do que as de produção, tendendo a apresentar uma saturação de CO2 

e ocasionando sua liberação na atmosfera. Então toda a forma de carbono pode ser tanto 
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assimilada como liberada através dos processos de fotossíntese e respiração da mesma forma 

que acontece no ambiente terrestre. 

Podemos dividir o sistema aquático em três ambientes: Oceanos, Lagos e rios.  

Nos lagos é conhecida a saturação de material orgânico devido a sua natureza terminal 

(LENNON, 2004). A maioria dos sistemas lacustres é relativamente rasos, condições essas 

que favorecem a produção de macrófitas aquáticas que se apresentam como importantes 

fontes de carbono (MAROTTA et al, 2008). Devido a essas peculiaridades, os lagos são 

potencialmente importantes na condução de carbono entre as fontes terrestres e o meio 

atmosférico (COLE et al. 1994 apud MAROTTA et al, 2008, p. 93), apresentando uma 

supersaturação de CO2 em escala global, a qual poderia alcançar 90% (SOBEK et al. 2005). 

Através do escoamento da biomassa continental os rios servem como fonte de 

abastecimento de carbono (orgânico e inorgânico) para os oceanos. Além disso, estudos 

recentes mostram que as trocas de carbono efetuadas entre a atmosfera e os rios podem ser 

equivalentes aos valores exportados para o oceano (COLE & CARACO, 2001; HOPE et al., 

2001 apud RASERA, 2005, p. 1). 

Apesar da grande participação de todo o ecossistema aquático, os oceanos são os 

principais reguladores das concentrações naturais que regem o ciclo do carbono, pois eles 

sozinhos revestem cerca de 2/3 da superfície do planeta e são responsáveis por 96,5 % da 

água existente no nosso globo (GLEICK, 1996). 
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4. AQUECIMENTO GLOBAL 

 

O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa ocasionada pelo aumento das 

concentrações de gases na atmosfera, sendo que a maior ação cabe ao dióxido de carbono. 

Como já foi dito anteriormente, o vapor d’água é o grande responsável pelo efeito estufa 

natural, mas quando o assunto é aquecimento global, a água é deixada de lado pela maioria 

dos estudiosos do assunto, devido principalmente a pouca variação da sua concentração na 

atmosfera, derivada de um período de permanência muito pequeno. 

De fato, o planeta já passou por vários períodos de aquecimentos como também por 

várias eras glaciais. Em estudos feitos na Antártica, numa região chamada de Dome 

Concórdia (Dome C), foram feitas perfurações com até 3270 metros e retirado das amostras 

de gelo a esta profundidade bolhas de ar atmosférico. A partir da análise dessas bolhas foi 

possível compreender melhor a composição de gases existentes na atmosfera a milhares de 

anos e suas respectivas temperaturas, dando um salto enorme no entendimento do 

funcionamento do clima global (STOCKER et al., 2005). 

Ainda é muito controverso sobre o porquê, mas é fato que o planeta esta se aquecendo 

de maneira rápida e atingindo níveis jamais vistos nos últimos milhares de anos. 

Para entender melhor o que os cientistas chamaram de um aquecimento global 

acelerado, foi criado em 1988 um grupo de pesquisa financiado pela Organização das Nações 

Unidas Para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM), com o intuito de analisar, de forma exaustiva, objetiva, aberta e transparente todas as 

informações cientificas, técnicas e socioeconômicas, a fim de encontrar o real causador das 

mudanças climáticas que ocorrem atualmente, além de prever cientificamente o que 

acontecerá ao clima num futuro próximo. Este é o papel do Painel Intergovernamental sobre 

as Mudanças Climáticas (IPCC). 
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Em 1995, o IPCC divulgou em seu relatório, o que se tornou controverso para maioria 

das cientistas e motivo para varias discussões, “(...) evidências provam que a atividade 

humana está de forma perigosa influenciando o clima” (p. 9). Ainda não se pode informar 

com exatidão o quanto é perigoso essa influência e quais seriam os riscos ocasionados para 

um futuro próximo.   

Após as análises que mediram a temperatura do planeta durante seu passado, obteve-se 

um resultado muito interessante: as concentrações de dióxido de carbono encontradas durante 

os períodos analisados eram proporcionais às respectivas temperaturas, ou seja, nas eras 

glaciais era observada uma menor concentração de CO2 que nos períodos de aquecimento 

planetário.   

 

 

Figura 07. Temperatura e concentração de CO2 na atmosfera de 400 mil anos até 1950. Fonte: 

(PETIT, 1999). 

 

É fato que durante o século XVIII a Europa passou por um intenso período de 

desenvolvimento industrial, processo esse que levou ao início do uso de grandes quantidades 

de combustível de origem fóssil como fonte de energia, despejando assim enormes 

quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera. Hoje a queima de combustível fóssil em 
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larga escala e as queimadas de vegetação nativa para inserir agricultura e pecuária são de 

origem global e os principais fatores que causam o aumento do dióxido de carbono na 

atmosfera. De acordo com Thomas Stocker, professor da Universidade Sueca e líder do 

projeto na Antártica “O nível de Dióxido de carbono e metano assumiram valores jamais 

vistos nos últimos 650 mil anos e, principalmente, num período de tempo muito curto” revista 

Science (2005). De fato, a concentração media de dióxido de carbono na atmosfera durante o 

período pré-industrial era de 280 ppm (partes por milhão) e atualmente a concentração é de 

cerca de 380 ppm. 

Em 2007, o IPCC comprovou em seu relatório, que devido a um aumento populacional 

desordenado houve uma maior busca de energias e alimentos no planeta, sendo esse fator 

significativo no aumento das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, ou seja, 

nós somos os causadores do atual aquecimento global. Além disso, o IPCC divulgou dados do 

que provavelmente ocorrerá com o planeta nos próximos 100 anos, se nada for feito para 

amenizar esse efeito. Os acontecimentos devido ao aquecimento já podem ser vistos e as 

projeções para o futuro não são nem um pouco animadoras. De acordo com as atuais 

previsões, a temperatura média da Terra será, em 2100, entre 1,1 a 6,5 °C mais quente do que 

as médias registradas atualmente.  

 

Figura 08. Projeção da concentração de CO2 em (ppm) na atmosfera até o ano de 2100 Fonte: 

Adaptado (KLUWER et al, 1994). 

 

A história do planeta é marcada por cinco grandes extinções (ELEWA, 2008). No caso 

do período Pérmico, ocorrido a 250 milhões de anos, houve um extermínio de 70% da vida 
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terrestre e 90% da marinha, devido a um aumento da temperatura média da Terra de menos de 

10oC (BERARDELLI, 2009). 

A humanidade já sente os efeitos da mudança climática causados pelo aquecimento 

global. Se o aquecimento continuar nas proporções previstas pelos modelos matemáticos 

atuais, haverá um próximo período de decréscimo expressivo da biodiversidade do planeta. A 

seguir destacamos alguns dos acontecimentos que podem ocorrer no futuro. 

 

4.1. Incidência de furacões 

 

Para a formação de um furacão são necessárias condições climáticas bem particulares, 

tais como: a temperatura mínima da água de 27 °C, uma alta umidade relativa do ar e ventos 

equatoriais convergentes. Por isso eles são considerados fenômenos tropicais que se formam 

ao longo da linha do equador e se deslocam para altitudes mais altas. Um furacão em 

particular, o Catarina, deixou os cientistas abismados em 2004. Surgido há 2880 km abaixo da 

linha do equador sendo que jamais havia sido registrado um furacão tão ao sul. Com rajadas 

de vento com velocidade superior a 179 km/h, ele atingiu a costa de Santa Catarina no Brasil.  

 

 

Figura 09. Furacão Catarina 27/03/2004. Fonte: (NASA, 2007) 

Houve pouco aumento na incidência de furacões nos últimos 100 anos, porém ocorreu 

uma intensificação da potência dos mesmos, devido ao aumento da temperatura na superfície 
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dos oceanos6 e mudanças nos padrões dos ventos, ambos causados por mudanças climáticas. 

As projeções dos cientistas do IPCC para o futuro são alarmantes tendo em vista que haverá 

um aumento na incidência de furacões classe F5, o mais poderoso tipo de furacão registrado, 

o mesmo que destruiu New Orleans nos EUA matando mais de 1800 pessoas e causando um 

prejuízo de cerca de US$ 87 bilhões (WALKER e KING, 2007). 

 

4.2. Ondas de calor 

 

Com a desestabilização do clima, as zonas quentes migram para regiões que não estão 

preparadas para rápidos acréscimos de temperatura, causando outro perigoso problema para a 

humanidade que são as ondas de calor. Temperaturas elevadas afetam a saúde humana e 

levam a um aumento no número de óbitos (KOPPE et al., 2004). 

No ano 2003 os Europeus sofreram com um aumento repentino na temperatura batendo 

recordes de até 35 °C e permanecendo no continente por 10 dias. Esse fenômeno causou 

aproximadamente trinta e cinco mil mortes, na sua maioria crianças e idosos, e deixou vários 

hospitais lotados por toda a Europa (BHATTACHARYA, 2003).  

 

Figura 10. Land Surface Temperature Anomaly Fonte: (NASA Earth Observatory, 2003). 
 

                                                 
6 “No período de 1961 a 2003, os oceanos registraram aumento de temperatura de 0,10 °C (...)” 
(VEIGA et al, 2008). 
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Esse fenômeno já assola todo o mundo e suas projeções para o futuro são catastróficas, 

principalmente para quem mora em regiões com baixas temperaturas. Climas quentes 

atingirão grandes partes do mundo, aumentando a incidência de mortes causadas por 

desidratação. Nas regiões equatoriais as pessoas já estão acostumadas com a variabilidade 

climática e, provavelmente, sentirão menos esse efeito. 

 

4.3. Escassez de alimentos 
 

Paradoxalmente, a aquecimento cria duas situações preocupantes. Uma maior 

evaporação dos rios e oceanos ocasionada pelo aumento da temperatura resulta numa maior 

quantidade de chuvas e tempestades em certas regiões. Em contraponto, uma evaporação 

ampliada na superfície do solo com a combinação de um mau uso da terra acaba por ajudar na 

intensificação do processo de desertificação de várias regiões do planeta. Processo esse 

definido durante relatório entregue pela ONU na ECO-92 como "degradação de terra nas 

regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas” (p. 111). Assim essas regiões acabam 

perdendo grande parte da fauna e flora existente. Segundo o mesmo relatório, a expansão dos 

desertos acarretará na migração de cerca de 50 milhões de pessoas para áreas urbanas e uma 

diminuição na produção de alimentos numa escala mundial. 

 

4.4. Proliferação de epidemias 

 

Devido ao aquecimento global haverá um aumento significativo na proliferação de 

doenças epidêmicas em animais e plantas e, conseqüentemente, afetará o ser humano. 

Pesquisadores do Centro Nacional de Análise Ecológica dos Estados Unidos estudaram focos 

de várias doenças epidêmicas e suas relações com a temperatura do planeta e divulgaram que 

pequenas mudanças na temperatura podem causar o desenvolvimento de novos vírus e 

bactérias ou até ampliar os horizontes de propagação dos vírus já existentes. 

 

“O que é surpreendente é o fato de estas epidemias sensíveis ao clima se apresentarem 

com tipos diferentes de patógenos - vírus, bactérias, fungos e parasitas - assim como uma 

grande diversidade de hóspedes, entre eles corais, ostras, plantas terrestres, pássaros e os 

seres humanos”, diz Drew Harvell, da Universidade de Cornell, em artigo divulgado na 

revista Science (2002). 
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Nas Regiões tropicais em que os verões são cada vez mais quentes e cada vez mais 

longos, haverá uma maior possibilidade do surgimento de focos de novas doenças ou 

epidemias de doenças consideradas controladas. Um bom exemplo é a dengue que assola 

todos os anos Taiwan. A doença havia sido considerada controlada, já que o mosquito não 

sobrevive a temperaturas abaixo dos 20°C. Até 1997 as temperaturas no inverno taiwanês 

sempre ficaram abaixo dos 20 °C, mas a partir dos anos seguintes os invernos se tornaram 

mais quentes, ficando as temperaturas acima dos 20°C, aumentando assim a proliferação da 

doença no país, ocasionando várias mortes e levando o país a uma guerra contra os mosquitos 

(TSENG et al., 2009). 

As projeções para o futuro indicam que com o aumento da temperatura média global, 

varias regiões converterão seus micro-climas para o tropical, o que poderá causar a 

proliferação de doenças já controladas, além do surgimento de novos tipos de epidemias. 

 

4.5. Níveis dos oceanos 

 

Na porção polar do globo estão armazenadas imensas quantidades de água no estado 

sólido, sendo que atualmente o gelo cobre aproximadamente 10% dos continentes e, em 

média, 7% dos oceanos (VEIGA et al, 2008). As grandes massas de gelo são encontradas 

principalmente nos círculos polares antárticos e árticos e refletem entre 50% e 80% de toda 

radiação solar emitida em sua superfície. Os oceanos, por sua vez, não possuem todo esse 

poder de reflexão (6%) e acabam por absorver a energia restante aumentando assim sua 

temperatura e forçando o sistema (água, ar e gelo) a buscar sempre um equilíbrio térmico com 

valores de temperatura mais elevados (NOBRE, 2007). Assim é cada vez mais intenso o 

processo de derretimento das geleiras no planeta e suas imensas porções de água são 

acrescentadas ao volumes dos oceanos causando uma elevação no nível global. Segundo o 

IPCC (2007), o nível dos oceanos aumenta cerca de 3 milímetros por ano. Somando esses 

aumentos com a dilatação térmica sofrida pela água devido ao aumento de sua temperatura, 

teremos em 2100 um nível de água próximo da marca de 1 metro. 

Se for confirmado o que esta sendo previsto para o futuro do planeta, os mapas terão 

que ser redesenhados, vários países perderão seus litorais e haverá uma migração em massa 

das pessoas para as regiões mais altas do globo. Impedir o atual aquecimento se torna cada 

vez mais difícil tendo em vista o efeito “Delay” que os gases causam na atmosfera, ou seja, os 

gases lançados hoje terão 100 % da sua efetividade como agente de estufa daqui a décadas. 
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Por isso é dever de cada um cuidar para que o aquecimento global seja o menos prejudicial 

possível para a humanidade. 

 

4.6. Protocolo de Quioto 
 

A “Conference on the Changing Atmosphere” no Canadá (1988) foi a primeira reunião 

de lideres mundial com a comunidade científica para a discursão sobre o assunto. Em 1990 é 

apresentado ao mundo o primeiro relatorio do IPCC em que já se coloca um alerta sobre o 

possivel vilão do aquecimento, o dioxido de carbono (CO2), produzido pelo consumo de 

combustiveis fosseis e as queimadas. Durante a ECO-92 realizada no Rio de Janeiro, ocorreu 

a “Convenção Marco sobre Mudanças Climáticas ", encontro que contou com a presença de 

160 lideres de Estado que assinaram o primeiro tratado de compromisso com o objetivo de 

estudar o problema do efeito estufa e suas principais implicações para a humanidade. As 

várias discursões ocorridas após esses eventos culminaram cinco anos depois na assinatura do 

Protocolo de Quioto. 

O Protocolo de Quioto é uma espécie de contrato feito entre vários países se 

comprometendo a reduzir suas emissões de gases de estufa, a fim de evitar o 

superaquecimento do planeta, garantindo assim menores danos a humanidade. 

No Protocolo estão estabelecidas metas para diminuição das emissões dos gases do 

efeito estufa na atmosfera e, assim, reduzir sua efetividade. O mesmo já conta com a 

assinatura de 84 paises e busca uma redução nas emissões dos gases de efeito estufa de 

aproximadamente 5,2 %, abaixo da concentração na década de 90 (280 ppm) no periodo de 

2008 à 2012. No acordo foi imposto níveis diferenciados de redução para 38 países, 

considerando o histórico de suas emissões. Vale ressaltar que as atuais concentrações de CO2 

são influência direta dos paises que participaram da revolução industrial ocorrida no seculo 

XVIII, logo, para os paises da União Européia, foi estabelecida uma diminuição de 8%, para 

os Estados Unidos 7 % e para o Japão 6%. No caso dos paises em desenvolvimento, como 

China , Brasil, India e Mexico, ainda nao foram estabelecidas niveis de redução. 

Segundo o Artigo 2 estabelecido no Protocolo, as principais medidas adotadas para a 

redução do aquecimento global são: 
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• Redução de emissões através do aumento da eficiência energética, do uso de fontes e 

combustíveis renováveis, da adoção de melhores tecnologias e sistemas para o setor de 

transportes e para o processo produtivo de um modo geral; 

• Resgate de emissões através de sumidouros e da estocagem dos gases de efeito estufa 

retirados da atmosfera como, por exemplo: a injeção de CO2 em reservatórios geológicos ou 

atividades relacionadas ao uso da terra, como o aflorestamento e o reflorestamento.  

 

Para facilitar o processo de redução de gases de efeito estufa sem diminuir o 

crescimento economico global, o Protocolo de Quioto estabelece três mecanismos muito 

interessantes: o Mercado de Emissão, a Implementação Conjunta e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Cada país participante do Protocolo de Quioto possui uma cota de emissões. Se um país 

conseguir reduzir suas emissões abaixo do nível da cota, ele poderá vender o valor excedente 

para outro país, essa é a principal característica do Mercado de Emissão (Artigo 17). 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um instrumento econômico que 

propicia aos países desenvolvidos maneiras de cumprir suas metas de emissões com maior 

flexibilidade. Com este mecanismo todos os países que investirem em projetos para redução 

de emissões de gases de efeito estufa em outros países receberão em troca cotas maiores para 

suas emissões (Artigo 12). 

A Implementação Conjunta é o mecanismo para que os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos possam criar conjuntamente projetos de redução da emissão de gases do 

efeito estufa e compartilharem as reduções geradas, facilitando o objetivo de cumprir as metas 

estabelecidas para cada um (Artigo 6).  

Dos principais contribuintes para o aumento das concentrações de gases de efeito estufa 

na atmosfera, somente os Estados Unidos não assinaram o protocolo. Porém, vários estados 

americanos prometeram implantar metas para a redução das emissões e estão conscientizados 

com a nova proposta de um mundo ambientalmente correto. 

A Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD) divulgou em 2005 uma lista com 

os principais países emissores de gases de efeito estufa. Como não existiam dados na década 

de 90 sobre as emissões dos países em desenvolvimento (Tabela 04), encontramos uma 

comparação dessas emissões somente para os países desenvolvidos (Tabela 05). 
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Tabela 04. Emissões de gases de efeito estufa dos paises em desenvolvimento. 

 Emissões 2004 (toneladas) 

China 5010,0 

Federação Russa 1525,0 

Índia 1343,0 

México 438,0 

África do Sul 437,0 

Brasil 332 

 

Tabela 05. Emissões de gases de efeito estufa dos paises desenvolvidos.  

 Emissões 1990  

(toneladas) 

Emissões 2004 

(toneladas) 

Porcentagem (%) 

EUA 4957,0 6049, 0 36,1 

Japão 1173,4 1258,0 8,5 

Alemanha 1012,4 809,0 7,4 

Reino Unido  584,1 587,0 4,3 

Canadá 457,4 639,0 3,3 

Itália 429,0 450,0 3,1 

Polônia 415,0 307,0 3,0 

França 366,5 374,0 2,7 

Austrália 289,0 327,0 2,1 

Espanha 261,0 440,0 1,9 
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5. CONCLUSÃO 

 

Após um intenso processo de coleta de dados, estudo aplicado e análise obtive o 

seguinte conjunto de conclusões.  

O efeito estufa é um dos melhores mecanismos já criados, seus processos e ciclos são 

regidos naturalmente por um sistema fechado, o que garante um planeta estável e 

principalmente habitável. Foi notado também que de tempos em tempos ocorrem pequenas 

quebras neste ciclo. Atualmente o carbono, armazenado tanto na litosfera quanto na 

superfície, é deslocado para a atmosfera, através principalmente do desmatamento e da 

queima de combustíveis fósseis. Esses fatores estão por intensificar o aquecimento global. 

De fato houve um aumento significativo nas concentrações de CO2, tornando a idéia do 

retorno aos valores anteriores improvável. Impedir o aumento do atual aquecimento já é algo 

impensado, mesmo os modelos climáticos mais otimistas já prevêem uma mudança nos 

nossos padrões de vida.  

Existe uma nova conscientização que busca reduzir os efeitos do aquecimento, a 

procura por energias renováveis e a produção de alimentos sem denegrir o meio ambiente, 

estão levando o planeta a uma nova era de economias sustentáveis. 

Abrir mais e mais discussões sobre o assunto é a melhor forma de trazer à 

responsabilidade para prevenir, que o pior aconteça às nossas próximas gerações.  
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