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Chapa quente
Texto Teresa Raquel Bastos e Marina Salles * Infográfico Luciana Carranca

Oaquecimento global, tema debatido calorosamente desde
2007, é ocasionado pela alteração na composição dos ga-
ses da atmosfera, resultando no aumento da temperatu-
ra da Terra como um todo. O processo tem causas naturais

não definidas e é potencializado pela ação humana. A agricultura tem
responsabilidade quando desmata para plantar e emite gases na adu-
bação do solo. A pecuária também polui: cada cabeça de gado emite
1.155 quilos de CO2 equivalente por ano. Em 2014, foi lançado o primeiro
relatório brasileiro sobre mudanças climáticas, resultado do volunta-
riado de mais de 350 pesquisadores de todas as regiões. Para Eduardo
Assad, pesquisador do tema na Embrapa, o Brasil tem feito sua parte:
é exemplo mundial e responde por apenas 3% das emissões mundiais.
Mesmo assim, ele afirma que é preciso rever nossos hábitos de consu-
mo. “Se continuar assim, o planeta sobrevive. Quem morre é o homem.”

Causas antrópicas

Outra parte fica parcialmente
retida na camada de gases

de efeito estufa causando o
aquecimento

O Sol emite luz
para a Terra. Parte

dessa energia é
absolvida

AQUECIMENTO GLOBAL

O que o homem faz

Ciclo
Entenda
como
funciona o
aquecimento

Linha do
tempo
Assunto vem
sendo debatido
há mais de um
século

Camada de gases de efeito estufa
retém a maior parte do calor

+ 5°C na
média global

até 2100!
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ENERGIA
Transportes, geração de eletricidade, produção de
combustíveis, queimas na indústria – CO2

AGROPECUÁRIA
Fermentação entérica do gado, aplicação de
fertilizantes nitrogenados, manejo de dejetos
animais – CH4 e N20

INDÚSTRIA
Minérios, químicos, metalurgia – CO2, CH4 e HFC

RESÍDUOS SÓLIDOS
Aterros sanitários, efluentes domésticos,
incineração de resíduos – CO2 e CH4

USO DA TERRA
Desmatamento, degradação do solo, calagem – CO2

1896
Primeira previsão
climática, feita pelo
químico sueco
Svante Arrhenius,
e começo da
discussão

1970
Início dos
estudos
acadêmicos
no Brasil
voltados ao
tema

1972
Conferência
das Nações
Unidas para o
Meio Ambiente,
em Estocolmo,
na Suécia

1988
Primeiro
encontro para
discutir clima do
Brasil aconteceu
na USP

1990
Primeiro relatório
global do Painel
Intergover-
namental sobre
Mudanças
Climáticas (IPCC)

1992
Conferência
das Nações
Unidas sobre
Meio Ambiente e
Desenvolvimento
(ECO-92)
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Fonte: Observatório do Clima;
Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa

Brasil caiu posições na lista após conter desmatamento

Como reduzir as emissões

Plantar árvores

Usar energias limpas
(eólica e solar)

Fazer rotação
de culturas

Usar bactérias
fixadoras de nitrogênio

Implantar no campo
a integração lavoura-

pecuária-floresta

Reduzir a queima de
combustíveis fósseis, com
o uso de biocombustíveis,

gás natural e transportes
alternativos como a

biclicleta

Ranking dos mais poluentes

1o

Estados
Unidos

2o

China

3o

União
Europeia

17o

Brasil

Medidas simples fazem a diferença

Redução do desmatamento
2004: 25.000 km²/ano

2014: 4.000 km²/ano

Principais
gases poluentes

CO2
gás carbônico

MEDIDA
BASE

CH4
metano

25 X MAIS
poluente que

o CO2

N20
óxido nitroso

310 X MAIS
poluente que

o CO2

Efeitos na agricultura

Menor produtividade – as plan-
tas não se desenvolvem, as fo-
lhas queimam e as raízes “cozi-
nham” no solo quente

Aborto em porcos e menor pro-
dução de carne suína

Morte de frangos e queda na
produção de ovos

Deficit na produtividade do
gado leiteiro

Deficiência hídrica ao alte-
rar chuvas, atingindo safras e a
vida humana

2010

1980

1896

Média global


0,2 °C
por década

15 °C

14,1 °C

13,8 °C

2001
Relatório do
IPCC afirma com
clareza que o
aquecimento
global existe

1996
Primeiro
inventário
de gases de
efeito estufa
do mundo

1997
Assinatura do
Protocolo de
Quioto para
redução da
emissão de gases
de efeito estufa

2007
Relatório do IPCC
sonda interferência
antrópica como causa
do aquecimento global;
popularização das
discussões

2012
Durante a Rio+20, as
maiores cidades do mundo
se comprometeram a
reduzir as emissões em 12%
até 2016 e em 1,3 bilhão de
toneladas até 2030

2014
Conferência da ONU sobre
Mudanças Climáticas,
em Lima, Peru; homem
é responsabilizado
pelas consequências do
aquecimento
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