
 

O que é o Aquecimento Global? 

 O Aquecimento Global se caracteriza pela modificação, intensificação 
do efeito estufa. 

 O efeito estufa é um fenômeno natural e consiste na retenção de calor 
irradiado pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e de água em 
suspensão na atmosfera, garantindo  a manutenção do equilíbrio térmico do 
planeta e, portanto, a sobrevivência das várias espécies vegetais e animais. 
Sem isso, certamente, seria impossível a vida na Terra ou, pelo menos, a vida 
como a conhecemos hoje. 

 

O que provoca o Aquecimento Global? 

 O desequilíbrio na composição atmosférica, provocado pela crescente 
elevação da concentração de certos gases que têm capacidade de 
absorver calor, como é o caso do metano (CH4) e principalmente do dióxido 
de carbono (CO2). Essa elevação dos níveis de dióxido de carbono na 
atmosfera se deve à crescente queima de combustíveis fósseis e das florestas, 
desde a Revolução Industrial. Já a elevação dos níveis de metano se devem a 
decomposição de matéria orgânica e flatulência de animais, principalmente 



do gado bovino. Esse desequilíbrio na composição atmosférica se deve a 
ações antrópicas (ações do homem). 

 

 

 

Quais as conseqüências? 

 

O aquecimento global é talvez o impacto ambiental que mais assusta 
as pessoas. Talvez o que mais assuste, ou melhor, as possíveis consequências 
de uma gradativa elevação das médias térmicas no planeta, é a tomada de 
consciência, pela primeira vez na história, da possibilidade de destruição do 
próprio homem. Os impactos ambientais são "democratizados", ou seja, 
passam a atingir todas as pessoas, sem distinção de cunho econômico, social 
ou cultural: atingem indistintamente homens e mulheres, ricos e pobres, 
operários e patrões, brancos, negros e amarelos, desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, capitalistas e socialistas, liberais e conservadores. Não há 
mais refúgio seguro. Todos finalmente passam a ter plena consciência  do 
óbvio: a Terra é finita e a tecnologia não pode resolver todos os seus 
problemas. 

 

 O derretimento das geleiras é uma das conseqüências da elevação da 
temperatura global. Quando nos referimos a geleiras polares ou calotas 
polares,  podemos citar como principais danos a perda de reserva de água 
potável, aumento no nível médio do mar e comprometimento da 
biodiversidade polar. O derretimento de geleiras  presentes em montanhas, 
aliado a menor precipitação de neve,  pode provocar o desaparecimento de 
rios, que são alimentados pelo regime nival (ciclos de neve).  A diminuição da 
oferta de água potável pode gerar guerras e conflitos futuros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os ecossistemas marinhos também são afetados com a elevação da 
temperatura das águas, provocando maior evaporação, aumentando os 
teores de sal presente no mar, dificultando a vida marinha. 

 Essas conseqüências já são notadas na Austrália, com  a morte de 
corais,  prejudicando a biodiversidade aquática e a economia local, com o 
comprometimento do turismo contemplativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 O aquecimento das águas também provoca o aumento na ocorrência 
dos furacões. O país que mais vem sofrendo é os Estados Unidos, que teve o 
número de furacões dobrado nos últimos anos. Os furacões provocam 
prejuízos econômicos e sociais, podendo provocar até  a morte de pessoas. 

  

 

O que se propõem para solucionar o problema? 

 

 

O Tratado de Kyoto, foi proposto como uma maneira de amenizar o 
aquecimento global. Nele os países industrializados se comprometem a reduzir 
as suas emissões de gases provocadores do efeito  estufa em pelo menos 5% 
em relação aos níveis de 1990, até o período entre 2008 e 2012. A adesão ao 
tratado se deu de maneira voluntaria, os países assinaram por entender que é 
importante amenizar o aquecimento global. O EUA, que é o maior 
colaborador do mundo para o aquecimento global, lançando sozinho 25% 
dos poluentes provocadores do efeito estufa, não assinou o tratado. 

 



 

 Para evitar abalos na economia dos paises desenvolvidos o Tratado de 
Kyoto, permite que em caso de impossibilidade do cumprimento das metas de 
redução de lançamento de gases estufa, esses pais podem comprar os 
creditos de carbono de nações que possuam projetos de desenvolvimento de 
energia limpa, moderna e alternativa, caracterizando assim o Mercado do 
carbono. 

 No Brasil isso já ocorre no Aterro de Bandeirantes em São Paulo, onde o 
metano produzido pela decomposição é usado na produção de energia 
elétrica.    

 

 O uso de combustíveis fosseis, junto com as queimadas das florestas, 
são os principais colaboradores para o aquecimento global, lançando na 
atmosfera carbono que estava armazenado nos estoques naturais (florestas e 
reservas naturais de combustíveis fosseis). Dessa forma o redução do uso dos 
combustíveis fosseis e a preservação das florestas são atitudes importantes na 
luta contra o aumento da temperatura do planeta. 

 



 

 Para diminuir o uso dos combustiveis fosseis é importante investir em 
energias limpas, ou seja, energias que não enitem gases estufa, como a 
nuclear, solar e eolica. O uso de energias provenientes de derivados da cana-
de-açucar, como o etanol, vem assumindo papel importante, na matriz 
energetica nacional, ocupando o posto de 2ª maior fonte de energia no país, 
fato importante, pois se trata de uma energia renovável e menos poluidora. 

 

 Fica a sugestão do documentário produzido por Al Gore intitulado “Uma 
verdade inconveniente”.  Al Gore foi um dos ganhadores do premio Nobel da 
Paz de 2007, graças a sua brilhante campanha mundial onde se chamava a 
atenção para os danos provocados pelo aquecimento global. O 
documentário ganhou o Oscar 2007 de melhor documentário. 


