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Resumo 

  

 O presente trabalho tem como proposta discutir indicativos das causas de variabilidades 

climáticas e mudanças climáticas, que implicam em mudanças de ordem social, econômica, 

ambiental e política, destacando algumas contribuições teóricas acerca desta temática para o 

auxílio em sua elaboração. Há polêmicas principalmente no meio acadêmico e de informação a 

respeito do aquecimento global (uma mudança climática) de origem antropogênica, como afirma 

o IPCC. Essa suposição tem o outro lado, com posições buscando indicar que, por exemplo, a 

natureza produz mais dióxido de carbono que as atividades antropogênicas. Estabelecer 

considerações sobre mudanças climáticas implica uma abordagem geossistêmica, em razão de 

que o clima busca por um estado de equilíbrio dinâmico. Portanto, este equilíbrio apresenta 

variações em suas condições ao longo do tempo, em função de diversas causas naturais ou não, 

resultantes da dinâmica interna da própria Terra, bem como de fatores externos ao planeta. 

Como metodologia adotada, além do referencial teórico sobre estes temas, também serão 

analisados a paleoclimatologia e suas técnicas de datação de condições atmosféricas e do clima 

passado, como cilindros de gelo, anéis de árvores, entre outros, buscando criar comparações 

com as situações atuais, identificando as origens de seus fatores, e como as atividades naturais 

internas (como vulcanismo) ou externas alteram o clima da Terra. 
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Introdução 

  

O clima é resultado da complexa inter-relação entre a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera e 

geosfera, caracterizando o sistema climático. Um estudo acerca do clima da Terra deve levar em 

conta primeiramente o sistema climático. Como o clima é muito dinâmico, torna-se necessária a 

observação de seus principais elementos, como a temperatura, a umidade e as chuvas, por um 



longo período de tempo, para verificar se as variações de seu comportamento obedecem a um 

padrão. Santa’Anna Neto (1998) realça que somente com esta interpretação da dinamicidade 

dos tipos de tempo é que se torna possível entender os processos formadores dos sistemas 

geográficos, sejam eles naturais ou antrópicos, sendo entendida como a organização do espaço: 

Este método (sistêmico) propõe uma análise dos parâmetros climáticos 
(adequados a cada característica espacial) no tempo (processos) e no 
espaço (estruturais), de modo a produzir, a partir da análise rítmica, a 
compreensão da dinâmica e gênese dos tipos de tempo e a distribuição e 
interação espacial de seus atributos com os demais componentes da 
paisagem, gerando análises temáticas destes atributos nos diversos 
segmentos de tempo, e culminando com uma classificação tipológica 
(taxonômica e hierárquica) que identifique os processos geradores, sua 
evolução e distribuição (SANT’ANNA NETO, 1998, p. 6). 

 

 Ciclos periódicos que tendem a se repetir de tempos em tempos caracterizam a 

variabilidade do clima. Sant’anna Neto e Zavatini (2000) apontam que as mudanças climáticas 

ocorrem na escala geológica do tempo (em milhares ou milhões de anos) e que a variabilidade 

climática é um evento de curta duração, que ocorre num período de tempo perceptível na escala 

humana (em anos ou décadas). Castro (2006) diz que a escala é a medida que confere 

visibilidade ao fenômeno, seja para observá-lo, dimensioná-lo ou mensurá-lo. 

Não é a natureza pouca ou não alterada pelo homem, mas também a segunda natureza 

(visão marxista), ou seja, a natureza transformada pelo trabalho social ao longo do tempo, o 

meio que representa a espacialidade das relações entre homem e natureza, de acordo com a 

necessidade do desenvolvimento presente numa determinada sociedade que se apropria dos 

recursos naturais para sua sobrevivência, bem como podendo estar disponível uma reserva 

destes recursos para seu uso futuro, caracterizando as potencialidades de cada território para o 

desenvolvimento local. Bem como o clima, um elemento essencial na análise da paisagem, a 

própria natureza está em constante transformação. Aplicando o conceito de dialética na análise 

da paisagem, esta constatação é o ponto de partida, acrescido de todos os outros elementos do 

planeta, entre eles a sociedade, que se desenvolvem continuamente nas contradições da 

realidade. 

A Terra apresenta um fluxo constante (apesar de não ser uma constante, considera-se 

esta uma afirmação verdadeira para facilitar o entendimento das análises resultantes) de energia 

entre sua superfície, o Sol e o espaço, definindo o sistema climático que garante a existência da 

vida na forma conhecida. As mudanças do clima resultam de qualquer processo que altera esse 

equilíbrio geral, seja representado por períodos de aquecimento bem como por períodos de 



resfriamento da temperatura. Como o sistema climático é heterogêneo, há ainda sub-sistemas 

que também se inter-relacionam complexamente, gerando processos de retroalimentação. 

Os estudos climáticos mais produzidos tratam de elementos e fatores do clima em escala 

local, e os que abordam uma escala zonal são comumente associados e engajados na hipótese 

de um atual aquecimento global gerado pelas atividades humanas, este trabalho representa uma 

contribuição ao estudo do clima através de outro referencial teórico, ou seja, de uma hipótese 

contrária à influência antrópica no clima de escala zonal, mas sim em escalas local e sub-

regional. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa desenvolver-se-á através de levantamento bibliográfico acerca de temas 

relacionados ao estudo do clima e de contribuições teóricas sobre Geografia e geossistemas. 

Serão realizadas leituras para uma aproximação das contribuições de pesquisadores que 

estudaram e aplicaram técnicas na paleoclimatologia nesse tema. Entre essas técnicas destaca-

se: o estudo de cilindros de gelo implantados na estação de pesquisas de Vostok, na Antártica, 

representando os últimos 4.020 anos do planeta, indicando as alterações (mudanças?) 

climáticas ocorridas neste período; estudos de anéis de árvores (dendroclimatologia), com a 

largura dos anéis das árvores variando de acordo com o clima e pela pluviosidade, permitindo 

saber como foi o clima em determinada época; estudos de fósseis; presença e análise de 

paleossolos; sedimentos e rochas, com a temperatura de determinada época estudada através 

do tipo de rocha; estudo de corais, pela análise de recifes de corais, em virtude de sua coloração 

conforme a temperatura da água e de concentração de poluentes; datação por Urânio-238 (de 

matérias inorgânicas) e por Carbono-14 (matérias orgânicas). Mateo (2010) indica que o enfoque 

sistêmico utilizado como uma concepção metodológica tem como base de sua estruturação os 

princípios dialético-materialistas. Tal análise permite compreender um elemento, como a 

paisagem, como uma totalidade integrativa de elementos contraditórios, sistematizadora e em 

constante mudança (em movimento) em função da inter-relação de seus elementos, 

fundamentada também na historicidade do espaço concreto ao longo do tempo. 

 

Resultados e discussões 

 



Ao elaborar um estudo sobre o clima, em especial sobre o tema “Mudanças Climáticas”, é 

importante apontar e analisar quais as esferas existentes de sua abordagem, como órgãos 

(governamentais ou não-governamentais), conferências e a própria mídia. 

Um dos expoentes brasileiros na análise do clima, especialmente no tratamento de 

questões sobre mudanças climáticas, é Luiz Carlos Baldicero Molion, professor associado da 

Universidade Federal de Alagoas, considerado um membro integrante do grupo denominado 

“céticos”, por não concordarem que mudanças climáticas estão associadas com as atividades 

humanas impactantes no meio ambiente. Mudanças climáticas sempre ocorreram e sempre 

ocorrerão, seja representado por períodos de aquecimentos ou por períodos de resfriamentos. 

Para Molion (2008b), a quantidade de carbono lançada pelo homem é ínfima, atingindo valor de 

seis bilhões de toneladas por ano, representando apenas 3%, se comparada com os fluxos 

naturais dos oceanos – sendo que quando os oceanos estão quentes, a absorção de gases 

diminui, quando eles se esfriam a absorção de gases aumenta –, solo e vegetação, chegando na 

atmosfera um total de duzentos bilhões de toneladas de carbono por ano.  

O filme de Al Gore “Uma Verdade Inconveniente” foi proibido por decisão judiciária em 

2007 de ser exibido na Inglaterra, a não ser que mencionem suas inverdades, sendo nove erros 

apontados pelo juiz, sendo eles: o aumento do nível do mar em 6 metros, o afundamento das 

ilhas do Pacífico, um processo que levasse àinexistência da circulação termoalina, o dióxido de 

carbono como controlador da temperatura global, o derretimento de neve do Kilimanjaro, a seca 

do Lago Chad, o furacão Katrina causado por atividades humanas, a morte de ursos polares e a 

descoloração de corais. Esses “erros” abordados deveriam ser corrigidos e escrito um guia para 

enviar às escolas seundárias da Inglaterra. Sobre o derretimento da geleira Furtwangler do 

Monte Kilimanjaro começou há 125 anos, no topo da montanha e grande parte do derretimento 

aconteceu antes da obra (1936) do escritor norte-americano Hemingway, “The Snows of 

Kilimanjaro”, tratando desta mesma questão. Sobre estas correções, Monckton (2007b) analisa a 

causa destes elementos, o derretimento do Kilimanjaro, em que a temperatura no topo da 

montanha nunca sobe após o ponto de congelamento, em média -7 °C, sendo sua causa 

atribuída a mudanças climáticas de longa periodicidade e por mudanças imprudentes regionais 

de desfloretamento, não relacionadas a um aquecimento global; e o caso dos ursos polares, 

enfatizando que ursos polares já sobreviveram a períodos mais quentes que os das últimas 

décadas e sua diminuição deve-se à caça. 

A Amazônia pode produzir até 35% de todo metano por processos naturais. O metano é 

liberado através de animais ruminantes e em áreas com matéria orgânica em decomposição, 

como em arrozais e em aterros sanitários. Uma iniciativa de diminuir as emissões de metano foi 



desenvolvida pelo Projeto de Aproveitamento do Biogás no Aterro Sanitário de Adrianópolis, 

direcionando o metano para a produção de energia elétrica. No entanto, é preocupante a busca 

por tentativas relacionadas à diminuição das emissões dos dos arrozais, pois diminuindo sua 

produção agravaria a fome no mundo, que já se encontra em condições alertantes e 

fundamentais de serem analisadas e resolvidas. Organização de conferências para controlar e 

estipular metas para redução da quantidade de dióxido de carbono (curioso que pouca atenção 

tem sido dado ao óxido nitroso e metano, que não estão relacionados ao aumento da atividade 

industrial) emitida por país é uma grande falásia, pois não se cumpre nada do que busca-se 

discutir, como o Protoloco de Quioto (1997) que se encerra este ano, legando um ambiente 

ainda mais "poluído", longe ter alcançado as metas de reduções de gases do efeito estufa 

(dióxido de carbono, não levando em consideração o vapor de água como um agente causador 

do efeito estufa) em 5,2% entre os anos de 2008 e 2012, constatando a não adesão por parte de 

países mais desenvolvidos, e não levando em conta os grandes novos emissores. Além disto, e 

desmitisficando o aquecimento global, Molion (2009) afirma que o gás carbônico não é 

responsável pelo clima global, sendo este controlado por diversos outros fatores. O dióxido de 

carbono representa menos de 3% dos gases de efeito estufa, 97% é constituído por vapor 

d’água e uma ínfima percentagem é constituída por metano, óxidos nitrosos e outros gases. A 

natureza é responsável por 97% das emissões de dióxido de carbono, em grande parte pelos 

oceanos, e o homem produz apenas 3% do total emitido deste componente, que representa 

0,038% na atmosfera terrestre. Schreuder (2010) quantifica que a cada 85.800 moléculas no ar, 

33 são dióxido de carbono, e destes apenas 1 é prozudido pelo homem, sendo de 0,0007 ºC os 

efeitos da atividade humana no controle da temperatura. Watts (2009) fala que novos dados 

mostram que o balanço entre a fração da quantidade de dióxido de carbono no ar e da parte 

fração absorvida tem se mantido constante desde aproximadamente 1850, apesar do aumento 

das emissões deste componente. 

O vapor d'água é o principal agente causador do efeito estufa, variando sua concentração 

em função da vegetação e pluviosidade (dependendo das variações do ano e das áreas). O 

dióxido de carbono é o segundo gás em importância, com concentração até cem vezes inferior à 

do vapor d’água. Diminuição do efeito estufa, principalmente devido, portanto e principalmente, à 

diminuição do vapor d'água, provoca desequilíbrios climáticos, como datas de estações 

modificadas e intensificação do inverno e de geadas, muito mais prejudiciais ao desenvolvimento 

e sobrevivência da humanidade e de outros seres vivos.  



 

Figura 1. Feedback negativo pelo vapor d’água. 

Fonte: Singer (2008). 

 

A Figura 1 sugere que uma troposfera superior mais seca induz um processo de feedback 

negativo causado pelo vapor d’água, reduzindo os efeitos das maiores emissões do dióxido de 

carbono. A curva roxa indica as emissões de infravermelho da atmosfera de volta ao espaço 

(OLR). A parte rosa significa as emissões da superfície para o espaço através da janela 

atmosférica (de 8 a 12 microns). 

A própria terminologia “efeito estufa” mascara as interações existentes entre a radiação 

incidente com a atmosfera terrestre. A ideia funciona a partir da radiação emitida pelo Sol 

(radiação de onda curta) que atinge o topo atmosférico terrestre, sendo parte em seguida 

reemitida de volta ao espaço (variando o grau refletido em virtude da quantidade de nuvens, 

aerossóis e outros particulados presentes), e uma parte atingindo a superfície, sendo também 

uma fração absorvida e outra refletida (radiação de onda longa) em virtude da característica da 

superfície, tendo grande importância o albedo planetário, especialmente em regiões polares. A 

fração da radiação de onda longa que é refletida pela superfície ficaria “aprisionada” na 

atmosfera em virtude de componentes que retêm esta temperatura, como o vapor d´água, o 

dióxido de carbono (sendo considerado as emissões por atividades antropogênicas, muitas 

vezes não considerando as emissões naturais deste componente) e outros de menores 

concentrações, funcionando de acordo com o princípio de uma estufa, porém a energia 

conservativa desta estufa é mantida em função das propriedades físicas do vidro, que não deixa 

perder para fora do sistema a radiação de onda longa. 

 



 

 Figura 2. Desvios de temperatura e de concentração de dióxido de carbono. 

 Fonte: Molion (2008a). 

 

A Figura 2 indica as variações de temperatura (curva vermelha) e de concentração de 

dióxido de carbono (curva preta) ao longo dos anos, realizada por satélites (MSU) em Mauna 

Loa. Percebe-se uma tendência negativa da temperatura, nos últimos 10 anos, enquanto a curva 

de concentração de dióxido de carbono é crescente, o que desmente a ideia de que este último é 

o responsável pelo aumento da temperatura global. Para Maruyama (2009), o aumento do 

dióxido de carbono seria uma conseqüência do aquecimento e não uma causa. 

 

Figura 3. Variabilidade dos níveis de dióxido de carbono. 

Fonte: Watts (2009). 

 

A partir da Figura 3 percebe-se que o aumento da concentração de dióxido de carbono 

não se dá de modo linear, ficando evidente as variações que representam o ciclo sazonal do 

dióxido de carbono, sendo que no verão o consumo deste é maior devido à vegetação mais 



abundante (mais fotossíntese de árvores, plantas e fitoplancton) e no inverno é menor, em 

função das plantas que morrem e liberam o dióxido de carbono para a atmosfera. 

O mercado de carbono funciona (funcionaria?) a partir da criação de metas de emissões 

de gases do efeito estufa por parte de alguns países (mais desenvolvidos). Caso as emissões 

extrapolem as metas definidas, estes poderiam financiar e investir em programas de 

desenvolvimento sustentável nos países menos desenvolvidos que não fazem parte do controle 

de emissões. O que se percebe e que é alegado pelos países desenvolvidos que participam 

deste controle é o não financimento/investimento por parte de déficits resultado da crise 

econômica, principalmente presente nos países europeus. 

No caso brasileiro, uma das condições para a renovação de empréstimos da dívida 

externa pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), foi justamente assinar contratos para eliminar 

as emissões de CFCs, condição imposta para todos os países subdesenvolvidos. Com sua 

redução, houve patenteamento de produtos similares (ICI,Du Pont, Atochem, Hoechst, Allied 

Chemicals), desenvolvidos na Inglaterra, França, Canadá, EUA e Alemanha, gerando outros 

problemas como o pagamento de “royalties”, atitude que Molion (200?) denomina de 

neocolonialista, através da tecnologia e das finanças. Estipular metas para reduzir as emissões é 

reduzir a geração da energia elétrica, que é a “base do desenvolvimento em qualquer lugar do 

mundo. Como existem países que têm a sua matriz calcada nos combustíveis fósseis, não há 

como diminuir a geração de energia elétrica sem reduzir a produção” (MOLION, 2009, s/p.)1. O 

Brasil, a partir da conferência climática de Copenhague (2009), estipulou uma diminuição de 

20% das emissões de dióxido de carbono e de 80% do desmatamento da Amazônia até 2020, 

em relação aos dados constatados em 2005. Apesar das críticas acerca da redução das 

emissões do dióxido de carbono, esta iniciativa colocou o Brasil como um expoente na busca por 

um desenvolvimento mais sustentável e como um possível exemplo a ser seguido para preservar 

os recursos e a biodiversidade, além de desenvolver pesquisas na temática ambiental, com a 

utilização de técnicas e equipamentos, como o monitoramento por satélites. 

Iniciativas para a busca de novas alternativas para o desenvolvimento econômico é inútil e 

superficial caso problemas mais agravantes não sejam discutidos e resolvidos, como a 

desigualdade social, a miséria que se percebe em vários países, sendo este o problema 

fundamental, o caminho para se levar ao desenvolvimento social, caso contrário servirá apenas 

para aumentar o endividamento público dos países em desenvolvimento, perpetuação do 

                                                 
1
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/12/11/nao-existe-

aquecimento-global-diz-representante-da-omm-na-america-do-sul.jhtm> Acesso em: 18 mar. 
2012. 



paradigma consumista da sociedade, gerando maiores danos ambientais e sociais. Miguel 

(2007) alerta que a seca e a falta de água de qualidade causada pelo seu mau uso e 

gerenciamento, associadas à pobreza e a políticas públicas mal direcionadas, serão os principais 

impactos que os países da América Latina deverão enfrentar no futuro como conseqüências das 

mudanças climáticas. Como resultado, tais impactos trarão um crescimento das enfermidades e 

mortes entre as populações mais vulneráveis. 

Ao se pensar num modelo de desenvolvimento econômico e social frente às questões 

ambientais e de como a atuação antrópica altera constantemente o espaço, deve-se levar em 

consideração o próprio sistema econômico que se coloca em prática. Um desenvolvimento pleno 

só é possível dentro do sistema de planejamento socialista, pois engloba todos os fatores sobre 

o controle do Estado, “[…] freando a iniciativa individual e tendo maiores preocupações de ordem 

social e ecológica” (ANDRADE, 1987, p. 97). 

Por outro lado, a divulgação e organização de eventos, como o Rio+20, representam um 

avanço no sentido de aproximar a sociedade para as questões ambientais e de sua proteção, 

conscientizando e politizando mais essa população e esperançosamente seus governantes. 

Outro ponto fundamental é que se deve levar em conta que eventos extremos de seca e 

enchentes, por exemplo, os que ocorrem periodicamente na Amazônia, onde através do 

aumento populacional e da pouca iniciativa governamental para controle e proteção, são estas 

pessoas que cada vez mais sofrerão perdas, estando mais vulneráveis a tais eventos. Este fato 

leva a pensar em políticas públicas e gestoras que levem em consideração o estudo sério do 

clima, como parte integrante de um geossistema ao também tratar das mudanças climáticas.  

Por fim, é essencial alertar que além dos efeitos da radiação proveniente do Sol, este 

direciona outras análises de fenômenos distintos, porém não interdependentes, como a Teoria 

de Milankovitch, a Oscilação Decadal do Pacífico, atividades vulcânicas, entre outros, 

fenômenos que imprimem grande importância no controle do clima da Terra. 

 

Conclusões 

 

Há uma nova era interglacial em curso, sendo que a última terminou a 15 mil anos, 

apresentando ciclos de aproximadamente 11 mil anos, indicando este novo período de 

resfriamento global. Tendo como base todos os indicadores climáticos, ocorrerá nos próximos 

vinte anos um resfriamento (perceptível desde 2008), não um aquecimento, em virtude da 

influência de raios cósmicos em fenômenos atmosféricos e de um novo ciclo de baixa atividade 

solar, constatado pela sonda espacial Ulysses, indicando que a atividade solar atual está no 



mínimo dos últimos 50 anos, e isto seria muito pior para a humanidade, pois com o resfriamento 

da atmosfera ocorre a diminuição de sua capacidade de reter umidade, diminuindo os índices 

pluviométricos, além de acarretar destruição de áreas de plantação de alimentos, o que 

ocasionará em maiores doenças respiratórias e cardiovasculares e aumentará a fome e miséria 

no mundo, situações já observadas inclusive no Brasil, com a destruição de áreas 

agriculturáveis, por exemplo, nos cafezais no Paraná. 

Hoje o tema mudanças climáticas associado ao aquecimento global se tornou uma grande 

indústria, através do green lobby, onde governos direcionam grandes investimentos (dinheiro 

público) para a criação e manutenção de ONGs (alarmistas, como o Greenpeace), de ativistas e 

burocratas que buscam mais doações, além das indústrias que buscam selos de proteção 

ambiental (que gera mais burocraia e corrupção) para conquistar novos mercados e aumentar a 

competitividade, buscando o domínio do mercado global e levando à mercantilização da 

natureza por favorecer grupos hegemônicos. Em geral, os políticos andam no bolso com um 

carimbo escrito "aquecimento global" ou "mudanças climáticas" para justificar eventos com 

danos à população, desviando o problema de fato que precisa de medidas governamentais 

corretas, não imedatistas, além de melhorar sua imagem e conseguir mais votos em eleições por 

construir uma falsa figura que se preocupa com o meio ambiente, desencorajando o 

desenvolvimento de uma ciência comprometida às necessidades sociais. Somente através da 

emancipação e da conscientização, que dá pela educação é que se chegará num nível ideal de 

desenvolvimento, com o regime de um sistema econômico preocupado com as questões sociais. 

Não há consenso sobre o tema mudanças climáticas, o que não significa que se deve 

buscar tal situação, pois a ciência não é baseada e consenso, mas sim em experimentação que 

geram resultados dependendo da análise do estudioso, e tal tema ainda é muito confuso, muito 

complexo de ser abordado, o que gera oportunidades de novas pesquisas e do desenvolvimento 

de novas técnicas a serviço da população global.  
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