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a eSPecIação, um ProceSSo De acolhIDa, excluSão e 
InDIferença geraDor De vIDa

Paulo SergIo De Sena

A Especiação, um processo de formação de novas Espécies Biológicas pode ser compreendido como 

um processo pedagógico para uma reflexão sobre o comportamento humano de acolhida, exclusão e 

indiferenças diante das relações com espaços e indivíduos portadores de diferenças.  Este ensaio quer 

subsidiar a Oficina Pedagógica de Evolução Biológica no sentido de mostrar que a Evolução Biológica 

está preocupada em julgar aquilo que é diferente, e não o indivíduo portador da diferença.  Para tanto, 

a especiação é considerada um processo gerador de vida.

reSumo

o ProceSSo De eSPecIação
O processo de formação de novas espécies bioló-
gicas denominado de especiação por isolamento 
geográfico é considerado pelos Biólogos Evolu-
cionistas como o mecanismo mais freqüente e 
geral, utilizado pela natureza.

Numa tentativa pedagógica é pertinente con-
siderarmos a especiação geográfica, a partir de 
recortes espaço/temporais que revelam de for-
ma mais compreensiva seus eventos ou estágios 
consecutivos, baseados em Futuyama (1992) e 
Mayr (1977).

Inicialmente, uma população sofre uma sepa-
ração geográfica, de modo que haja uma dimi-

nuição da migração, e conseqüentemente, do 
fluxo gênico.

A barreira geográfica que impede o fluxo gênico 
pode apresentar-se de várias formas: o mar entre 
as ilhas, a terra entre os lagos, o cume de monta-
nhas diferentes, o fundo de vales, etc., além das 
barreiras climáticas.

Após o isolamento, a população original consti-
tuirá uma infinidade de outras pequenas popu-
lações que não se encontram.  Com o passar do 
tempo, as condições locais se constituirão em 
seleção natural, que balizará as alterações gené-
ticas internas das populações.

Decorrido algum tempo, é possível que haja uma 
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reconfiguração geográfica ou climática e as bar-
reiras sejam baixadas. Dessa forma, duas são as 
possibilidades evolutivas para a espécie agrupa-
da em populações isoladas: 1. Os indivíduos se 
encontram e fazem trocas genéticas, resultando 
descendentes férteis.  Não havendo, nesse caso, 
uma especiação; 2. Os indivíduos se encontram, 
porém houve um isolamento reprodutivo que os 
impedem de manter um fluxo gênico, ou de ge-
rar descendentes férteis.  Neste caso, é provável 
que tenha ocorrido especiação.  Enfim, é possível 
sintetizar os eventos da Especiação geográfica, 
segundo Stebbins (1970):

1º - População homogênea

2º - Isolamento Geográfico ou Climático

3º - Isolamento Reprodutivo.

a releItura Da eSPecIação
As inter-relações que ocorrem entre os indiví-
duos de uma população desenham um misto de 
cooperação, competitividade e indiferença entre 
os pares.  Esse misto relacional promove com-
portamentos que passam pela acolhida e pela 
exclusão de indivíduos, incentivando àqueles que 
se sentem menos competitivos ou menos aco-
lhidos a buscar novos espaços, novos lugares...  
Essa busca é caracterizada por emigrações que 
esbarram na necessidade de se encontrar recur-
sos passíveis de serem explorados, como no lugar 
de origem.

Essa riqueza de relações entre indivíduos seme-
lhantes ou não, promovida pela especiação bio-
lógica, convida nossa espécie a uma reflexão so-
bre os métodos que, enquanto espécie biológica 
“especiada” e com características que definem 
nossa “pessoalidade” humana, são usados quan-
do se está diante de algo novo: novas relações, 
novos espaços, novos tempos, novos recursos... 
(SENA, 2002).

Na especiação, há o encontro com o outro, com 
diferenças conduzidas pela variabilidade genéti-
ca.  No entanto, a acolhida e a exclusão dessas 
diferenças não são imediatas, mas sim um pro-
cesso de investimento na tentativa de se abrir um 
novo espaço experiencial para essa novidade.

Este novo espaço experiencial vem carregado 

de um mínimo de exigências, mas todas que de 
uma forma ou de outra possam garantir a exis-
tência da vida. Há uma tolerância muito razoável 
para com as novidades, que, se forem boas para 
o momento, podem ser incorporadas (acolhidas) 
pela população; se forem boas, mas com poucas 
ou nenhuma aplicabilidade imediata, podem 
se comportar como as deletérias, e serão eli-
minadas ao longo do tempo.  Porém, com a 
preocupação de não penalizar drasticamen-
te o indivíduo que apresentou esta diferen-
ciação deletéria ou inovação para um futuro 
ainda incompreendido,  será dada a chance de 
mostrar a eficácia ou não de sua diferença, ao 
longo de gerações, se for necessário. Enfim, é 
um processo que trata a diferença, e não quer 
comprometer a vida do indivíduo, pois ele, en-
quanto indivíduo, não tem “culpa” de portar a 
diferença.  Em contrapartida, a diferença ne-
cessita de um indivíduo para se expressar.

As diferenças incomodam qualquer sistema, 
é como se estivesse tirando as coisas do lugar, 
e isso não é diferente para o sistema pessoal do 
indivíduo da Espécie biológica humana, que acre-
ditando estar seguro de suas convicções atuais, 
com as coisas no lugar, tem medo de buscar com-
preender aquilo que é novo e se angustiar pela 
descoberta da insegurança de suas convicções 
atuais, o que exige uma releitura da posição das 
coisas do lugar.

conSIDeraçõeS fInaIS
Há um sonho embutido em nossas vidas de Espé-
cie, o sonho do SERVIR.  Esse sonho somente 
é possível quando se admite que cada pessoa 
tem algo diferente para colocar aos pés do 
outro, porém, não para se sentir subjugado ao 
outro, mas sim, para SERVIR como alavanca 
para erguer o outro e ajudá-lo a caminhar.  Por 
mais perigoso que seja uma diferença, é na 
realidade uma oportunidade de experienciar 
as verdades e dar a oportunidade do outro de 
sonhar o seu sonho (SENA, 2002).

A Especiação traz outros preciosos momen-
tos para serem revisitados e olhar a partir dos 
relacionamentos conosco e com os outros.  
Quantas vezes é insuportável a perda de um 
membro do grupo, que se afasta?  Mais tar-
de, esse  ex-membro nos surpreende com uma 
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performance invejável em outro espaço, em 
outro grupo, era a hora de ele sair e buscar 
completar o SERVIÇO para suas diferenças.  
Da mesma forma, um espaço foi aberto para 
um membro novo, que muitas vezes trans-
forma-se em conforto e compreensão da an-
gústia pela perda e brinda o grupo com suas 
preciosas diferenças, colocadas a SERVIÇO de 
cada indivíduo.

Enfim, a Especiação coloca a espécie no es-
paço da vida, lembra que sempre há um lugar 
para todos, desde que cada pessoa dê uma 
chance para o novo ser experimentado, mes-
mo que possa parecer com o arriscar o impos-
sível de ŽižeK e Daly (2006). 
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a bIologIa e aS PolítIcaS Pela manutenção Da vIDa no Planeta

luIz eDuarDo corrêa lIma

Hoje vivemos num mundo em que a Biologia atinge sobremaneira a condição de “Rainha das Ciências”, 

por conta de sua importância intrínseca no que diz respeito aos problemas, às necessidades e às postu-

ras a serem assumidas pela Humanidade. Consequentemente, falar de Biologia passou a ser o mesmo 

que falar de Política Social, ou melhor, discutir as Políticas Públicas que visem às melhorias da qualidade 

de vida do Planeta e da Humanidade. Senão vejamos: os principais problemas que a Humanidade e o Pla-

neta enfrentam são problemas ecológicos, as principais necessidades da Humanidade são os Recursos 

Naturais cada vez mais escassos, as principais posturas da Humanidade têm que estar relacionadas às 

questões Bioéticas, Genéticas, Ecológicas e Sócio-biológicas como um todo. 

reSumo

Hoje vivemos num mundo em que a Biologia atin-
ge sobremaneira a condição de “Rainha das Ciên-
cias”, por conta de sua importância intrínseca no 
que diz respeito aos problemas, às necessidades 
e às posturas a serem assumidas pela Humani-
dade. Consequentemente, falar de Biologia pas-
sou a ser o mesmo que falar de Política Social, ou 
melhor, discutir as Políticas Públicas que visem às 
melhorias da qualidade de vida do Planeta e da 
Humanidade. Senão vejamos: os principais pro-
blemas que a Humanidade e o Planeta enfrentam 
são problemas ecológicos, as principais necessi-
dades da Humanidade são os Recursos Naturais 
cada vez mais escassos, as principais posturas da 
Humanidade têm que estar relacionadas às ques-
tões Bioéticas, Genéticas, Ecológicas e Sócio-bio-
lógicas como um todo. Quer dizer, não há mais 

como deixar as questões biológicas de lado, es-
perando uma oportunidade melhor, porque essas 
são as únicas e verdadeiras questões humanas e 
planetárias.

A importância da Biologia como Ciência Natu-
ral, simplesmente transcendeu o seu limite físico 
operacional e extrapolou sua meta como Ciência 
da Vida, para alcançar a condição de salvaguarda 
do planeta e das coisas vivas que nele habitam, 
inclusive e principalmente o homem. A Biologia 
tem que ser a responsável direta pela nova ordem 
social e política do planeta, se é que ainda quere-
mos ter o planeta habitável e, particularmente, se 
é que ainda queremos ter o planeta habitado por 
humanos. Desta maneira, nós, biólogos, estamos, 
particularmente, fadados à condição de “salva-
dores da pátria”. Lembrando que nesse caso a 
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Pátria é o próprio Planeta Terra. 

Ora, como podemos assumir essa missão, sendo 
que não temos o Poder para resolver nada e que 
aqueles que detêm o Poder estão dando de om-
bros e não estão nem aí para os nossos anseios e 
muito menos para as nossas informações sobre 
a situação do planeta. Sofremos muito mais que 
o resto do mundo, porque estamos vendo que o 
fim está próximo, mas não temos como mudar o 
resultado previsível. O Aquecimento Global, por 
exemplo, que agora está na moda, vem sendo fa-
lado por muitos de nós há mais de 40 anos, mas 
ninguém queria saber disso. Sempre foi assim, 
nunca nos deram ouvidos e sempre fomos votos 
vencidos. Agora, porém, não temos mais tempo 
para esperar, pois o prazo já se esgotou e há ne-
cessidade premente de salvar o planeta.

Como vamos fazer para colocar a Biologia den-
tro das ações políticas que coordenam o mundo? 
Como vamos levar os políticos a ouvirem, a aca-
tarem a nossa opinião? Será que isso é possível? 
Ou teremos nós, que nos manifestar e nos eleger 
politicamente para resolvermos os problemas? 
Por outro lado, como podemos nos envolver nas 
questões políticas se não fomos preparados para 
elas? E como podemos mudar o pensamento da 
grande massa humana, o qual está arraigado 
quase que indissociavelmente aos fatores econô-
micos, para que votem pelos nossos candidatos 
e pelas nossas propostas que não visam a trazer 
o enriquecimento econômico de nada, nem de 
ninguém? Como demonstrar que existem coi-
sas mais importantes do que o dinheiro? Como 
sair dessa situação que só nos remete, cada vez 
mais, ao caos natural e ao fim do mundo? Enfim, 
como convencer as pessoas de que temos de fato 
as melhores propostas, ou melhor, que, por mais 
incrível que possa parecer, somos os “salvadores 
da pátria” e os “donos da verdade” porque temos 
as únicas propostas viáveis? Realmente é muito 
difícil solucionar essa questão. É tão difícil que 
eu já começo a não acreditar na possibilidade de 
retorno aos eixos e penso que o fim está muito 
mais próximo do que podemos prever, embora eu 
torça para estar errado.  

Eu sempre primei pela minha condição de oti-
mista em relação ao mundo e particularmente ao 
homem. Sempre defendi o humano pela sua ge-
nialidade e pela sua capacidade de mudar e criar, 
entretanto quando vejo um Bush, um Chaves, um 
Lula e tantos outros idiotas, incapazes, incompe-

tentes e mal intencionados no Poder, tendo che-
gado nele pelo voto democrático, eu me pergun-
to: como resolver isso? 

A vida no planeta, sobretudo a vida humana, está 
fadada à extinção prematura por conta exclusiva 
de ações antrópicas indevidas (males sociológi-
cos), as quais privilegiam coisas menos impor-
tantes, que beneficiam pequenos grupos e que 
preterem a grande maioria da Humanidade. Sin-
to-me inútil e incapaz de poder realizar o que pre-
cisa ser feito, mas nem por isso desistirei de meu 
intento. O mundo precisa continuar existindo e se 
a grande maioria dos indivíduos da espécie hu-
mana, a única espécie sobre o Planeta capaz de 
produzir ações para poder manter o mundo vivo, 
não quer, ou não sabe, ou não pode fazer a sua 
parte para continuar existindo, então, obviamen-
te estamos muito perto do fim. Entretanto, ainda 
assim, como biólogo, reunirei o que resta de força 
e de argumentos para tentar mudar o quadro.

Desta maneira, conclamo a todos os biólogos 
para que lutem pela salvação do planeta e da 
vida, pois essa é uma ação política urgente e 
não é uma briga que pareça ser fácil, haja vista 
que grande parte dos atuais “Donos do Poder”, 
embora totalmente inadequados, têm grande 
apoio popular. Além disso, estamos começan-
do a lutar muito tardiamente e não promete-
mos nenhuma vantagem individual para quem 
quer que seja. Assim, parece ser bastante di-
fícil que consigamos reverter o quadro, mas 
vamos em frente e Deus há de nos ajudar.

Talvez, a nossa ação política no momento atual 
seja mais importante do que a nossa ação como 
profissionais da Biologia, porque temos que con-
vencer a Humanidade de que estamos com a 
razão e de que isso não é mais uma brincadeira 
apocalíptica, pois queremos efetiva e realmente 
“salvar o mundo”. Isso mesmo, mudar de postura 
filosófica, política e “salvar o mundo”, porque, se 
continuarmos como estamos, não haverá mais 
solução para o planeta e muito menos para nós. 

Violência, Miséria, Higiene, Fome são palavras 
que traduzem conceitos de cunho Social, mas 
cujas causas têm base Biológico-natural e que 
precisam ser trabalhadas em prol da Humanida-
de e do planeta. Quando se investe em políticas 
públicas de meio ambiente se resolve, ou pelo 
menos se minimiza, a grande maioria desses pro-
blemas sociais e a Terra como um todo também 
sofre menos. 
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Por outro lado, Riqueza, Poder, Conforto e Beleza 
são palavras de cunho estritamente sociológico, 
pois suas causas também são sociológicas e, por 
isso mesmo, traduzem conceitos sociológicos 
exclusivos e desta maneira, conceitos antinatu-
rais. Apenas os humanos são capazes de tradu-
zir e entender esses conceitos estritamente so-
ciológicos e, por isso mesmo eles deveriam ser 
considerados menos importantes, porque não 
interessam ao planeta, nem a grande maioria dos 
organismos vivos, exceto uma única espécie. A 
natureza não conhece essas necessidades, pois 
elas são exclusividades dos humanos. 

Será que temos o direito de nos assumirmos 
como os “Donos do Planeta” e tratá-lo apenas 
como uma grande fonte de utensílios ao nosso 
interesse?

Nenhuma outra espécie viva tem a pretensão de 
ser diferente dos seus semelhantes, apenas a es-
pécie humana parece ter essa pretensão e cria 
categorias distintas de homens por conta desses 
males sociológicos. O peso que se dá a esses as-
pectos sociológicos é muito grande para coisas 
que não têm nenhum valor de sobrevivência para 
a espécie humana. Aliás, ao contrário, esses as-
pectos apenas valorizam alguns indivíduos e em 

contra partida desvaloriza a população, o que é 
um contra-senso do ponto de vista biológico-evo-
lutivo. Quer dizer, estamos também caminhando 
na contramão da evolução biológica.

Mas, enfim, somos humanos e queremos conti-
nuar sendo. Como não somos deliberadamente 
maus, é possível que ainda haja algum mecanis-
mo capaz de deter a extinção que se vislumbra. 
Entretanto, eu estou convicto de que esse meca-
nismo, se é que existe, só poderá ser acionado a 
partir de dirigentes comprometidos com a vida 
e cumpre a nós, biólogos, tomarmos a dianteira 
nessa nova proposta de colocar a vida como prin-
cipal meta das políticas públicas em todo o mun-
do. Comecemos, desde já, a procurar os candida-
tos preocupados com a vida e com o planeta.

Biólogos, sigamos avante na nossa árdua tarefa! 
Convençamos a Humanidade do risco eminente 
que paira sobre nós e nosso planeta. Demons-
tremos que chegamos ao ponto crucial de nossa 
curta existência pelo Planeta Terra e que hoje, 
qualquer questão é menos importante do que 
a possibilidade de alongarmos o nosso tempo 
como espécie biológica vivente. Temos que ser 
capazes de conseguir atingir esse intento, até 
porque, como já foi dito ao longo desse texto, pa-
rece que isso só depende de nós mesmos.
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fronteIraS Da bIologIa: teorIa, PrátIca e bIologIa 
na fronteIra Do conhecImento

Paulo SergIo De Sena

Um encontro entre a Biologia, a Antropologia, a Sociologia e a Linguística proporcionou a visualização de uma 

fronteira interdisciplinar ou interáreas do conhecimento construída e mantida por Teorias desprovidas de 

seus sujeitos, de suas histórias, enfim de seus elementos cognitivos. Ao contrário, nessa fronteira o que se 

observa são tecnicismos, dogmatismos e falta de histórias que marcam as diferenças disciplinares.  O ensaio 

defende que, ao abrir um diálogo na fronteira dessas áreas do conhecimento é possível construir clima de 

Diálogo, Teoria e Método que levem a uma metodologia que expresse um caminho, que esbarre numa Teoria 

Biossocioantropológica do Sujeito, contribuindo para desenhar um novo rosto para o Humanismo. 

reSumo

IntroDução

Desnudado de “certos novos pensadores” e da-
quele ranço que pode se desenvolver nos “pen-
sadores envelhecidos e enclausurados nas disci-
plinas”, esse ensaio quer problematizar o efeito 
fundante do diálogo entre as disciplinas, expres-
so na tensão entre o conforto das respostas ra-
cionais disciplinares, ou de um ramo específico 
do conhecimento e a angústia que emerge na 
fronteira entre as disciplinas ou os ramos do co-
nhecimento; isto é: a necessidade de se estar na 
fronteira entre as especificidades disciplinares e 
a metodologia que exige mexer nos postulados, 
nas teorias... no conforto das certezas.

Buscando refúgio em Bauman (1999), em sua 
obra Modernidade e Ambivalência, é possível 
repousar sobre o discurso da possibilidade de se 
conferir a um objeto ou evento mais de uma ca-
tegoria, o que se aplica à angustia vivida pelo ob-
jeto inter-conhecimento, à fronteira disciplinar.  
A fronteira entre os conhecimentos específicos 
se desenvolveu e criou significados separatistas, 
segregadores e que serviram para intensificar a 
manipulação de possibilidades, dar visibilidade 
aos eventos mais prováveis do que outros, com-

preender que os encontros entre as disciplinas 
não podem ter caráter meramente casual.  Nesse 
ensaio, os conflitos na fronteira serão tratados, a 
partir da atribuição de valores desiguais à Teoria 
e ao Método.

Partir da Biologia para pensar tal evento é perti-
nente, visto que a simplificação de seus concei-
tos ao longo do tempo foi sendo manipulada em 
nome de uma suposta Pedagogia da Natureza, 
Inteligência Naturalística, entre outros modis-
mos que enclausuram o conhecimento biológico 
e dificultaram qualquer diálogo mais extensivo 
com seus “pares disciplinares” – Física, Química, 
Matemática, Geografia – e ainda mais evidencia-
do no diálogo com seus “ímpares disciplinares” 
– História, Antropologia, Filosofia, Sociologia, en-
tre outros.

teorIa e PrátIca na fronteIra Do 
conhecImento

Numa perspectiva de Morin (2002), a Teoria 
não pode ser pensada, como o próprio conheci-
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mento, mas como aquele elemento que promove 
o conhecimento; este não pode ser confundido 
com o ponto de chegada, mas deve ser entendido 
como uma possibilidade de partida; e que não é a 
solução, mas a possibilidade de tratar o proble-
ma.  Lançar esse discurso na fronteira do conhe-
cimento torna-se uma estratégia, para desnudar 
os efeitos dos diálogos simplificadores entre as 
disciplinas, que muitas vezes foram ratificados 
pela Navalha de Olchman. 

Na fronteira do conhecimento, a Ciência parece 
ter se furtado da presença do sujeito, deixan-
do órfã a Teoria.  Teoria que ficou gritando pela 
práxis que somente poderia ser efetivada pelo 
sujeito negligenciado.  O papel do sujeito é ser o 
elemento cognitivo da Teoria, garantindo a vida 
a mesma.  O que decorreu dessa exclusão do su-
jeito foi a expressão exacerbada do Método, uma 
estratégia que excluiu, até certo ponto, a interfe-
rência do sujeito para a obtenção da verdade do 
conhecimento.

Nesse cenário de orfandade de sujeito vivido pela 
Teoria, as disciplinas quando se encontram na 
fronteira do conhecimento oferecem, como ele-
mentos para diálogo, apenas um reducionismo 
Metodológico, a expressão do Método.  Uma ex-
pressão míope, alimentada por um Método que 
se tornou receituário, ato mecânico e excludente 
do sujeito, deixando como herança a falta de es-
tratégia, de iniciativa, de invenção e da arte de se 
pensar o objeto.

Numa tentativa de recriação intelectual perma-
nente e da necessidade de encontrar outras per-
guntas e respostas, houve um avanço fronteiriço 
das disciplinas e a primeira grande estratégia pa-
rece ter se desenvolvido na apropriação ou troca 
entre si dos Métodos.   Nessa ânsia de se envol-
ver com o outro, as disciplinas ou os ramos do 
conhecimento se entrelaçaram através de seus 
métodos, expondo-se ao risco da simplificação e 
da orfandade de sujeitos.

As simplificações acentuaram os reducionismos 
e muitos dos equívocos praticados pelos não-su-
jeitos das Teorias.  Aproveitando ainda de Morin 
(2002), os reducionismos se proliferaram segun-
do os modelos: 1. Tecnicista, que destaca a opera-
cionalidade e a aplicabilidade do conceito ou te-
oria; 2. Degradação Doutrinária, revestindo-se de 
um poder de silenciar o opositor, imunizando-se 
de qualquer tipo de questionamento, é o fim do 
diálogo e a pressão do monólogo; 3. Degradação 

Pop-degradação, que despe a teoria de historici-
dade, de temporalidade, de cognição.  Na fron-
teira entre os “guetos do conhecimento” houve o 
estabelecimento de discursos tecnicistas, doutri-
nários e sem história.

a bIologIa na fronteIra Do conhecImento

A Biologia não está eximida do ranço tecnicista, 
doutrinário e com teorias sem historicidade, mas 
talvez os avanços conceituais e técnicos atuais 
em seu estado da arte tenham empurrado seus 
sujeitos para a fronteira do conhecimento, onde 
desprovidos de Teorias casadas com os Métodos, 
sentiram a dificuldade de dialogar para a constru-
ção de um conhecimento que visualize a presen-
ça do Sujeito; que registre experiências bem esta-
belecidas; ratifique a diferença entre informação 
acumulada e conhecimento; que valorize a lógica 
da construção teórica; que estabeleça uma con-
versa com a sociedade, a cultura e a ciência, sem 
tabus e crenças; que valorize a imperfeição da 
Teoria surgida no erro do Sujeito.

Nesse clima de diálogo: Teoria e Método, a Biolo-
gia parece estar carecendo de um exercício que 
leve a uma metodologia que expresse a Teoria 
Biossocioantropológica do Sujeito, contribuindo 
para desenhar um novo rosto para o Humanismo, 
um desenho que permita olhar para a Teoria e o 
Método e seja possível identificar os Sujeitos dos 
Referenciais Teóricos, os problemas e hipóteses 
que daí emergem e colocam em evidência os 
possíveis erros, os Métodos de teste de hipóte-
ses, os Resultados e as Considerações Finais que 
recriam e alimentam os novos diálogos que irão 
fazer a insurreição do conhecimento, nas ruelas e 
becos da fronteira do conhecimento.
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muDançaS clImátIcaS: tecnologIa e atualIDaDeS

DomIngoS fernanDeS urbano

O que são mudanças climáticas? O avanço tecnológico trouxe comodidade à vida do homem moderno 

mas alterou o equilíbrio da natureza. O aumento na emissão de gases, através do consumo de com-

bustíveis fósseis pela sociedade atual, altera a composição da atmosfera urbana, contribuindo para o 

aquecimento global. As novas tecnologias não serão capazes de reverter o processo mas, se aplicadas 

desde já, poderão evitar grandes catástrofes no futuro.

reSumo

o que é clIma? 
Clima é o comportamento da atmosfera ao longo 
do ano em uma determinada região do globo. 
Altitude, latitude e continentalidade são al-
guns dos fatores modificadores relacionados 
com a localização de uma determinada região. 
Massas de ar e correntes marítimas também 
afetam o clima regional, pois são capazes de 
transportar calor de um parte a outra do globo. 
Além destes, o relevo e vegetação também de-
sempenham seu papel, e desmatamento/quei-
madas têm sido um dos principais fatores da 
alteração climática antropogênica.

Dois são os principais elementos do clima que 
são modificados pelos fatores climáticos: umi-
dade relativa do ar e pressão atmosférica. En-
tende-se por umidade relativa a quantidade de 
vapor de água relativa ao ponto de saturação 
de vapor d’água na atmosfera. O ponto de sa-
turação é diretamente proporcional à tempera-
tura. Quanto maior a temperatura do ambiente 
maior o ponto de saturação e vice-versa. Quando 
a concentração de umidade aumenta ocorre con-
densação e formação de nuvens e consequente 
precipitação (chuva). 

Já, pressão atmosférica é a força exercida pelo 
peso das camadas de ar que compõe a atmosfe-

ra sobre a superfície terrestre. A pressão é fun-
ção da latitude e temperatura associada a essa 
latitude. Quanto mais próximas aos polos (altas 
latitudes), baixas temperaturas fazem com que o 
ar sofra contração (aumento do peso) e portanto 
são regiões de alta pressão. O oposto ocorre nas 
regiões equatoriais do nosso planeta, onde altas 
temperaturas levam a uma expansão do ar e por-
tanto são regiões de baixa pressão. Na atmosfe-
ra, deslocamentos de massas de ar são causados 
pela diferença de pressão entre o Equador e os 
polos. Esse gradiente de pressão é um dos meca-
nismos geradores dos ventos. É importante notar 
que a temperatura é um parâmetro chave que 
está relacionado aos elementos climáticos e por-
tanto qualquer alteração na temperatura conduz 
a uma alteração no clima.

o que São muDançaS clImátIcaS?

Segundo o Glossário da Sociedade Americana 
de Meteorologia, mudança climática é definida 
por qualquer mudança sistemática nas estatís-
ticas de longo prazo dos elementos climáticos 
(umidade, pressão, temperatura) que se man-
tém por várias décadas ou mais. Essa mudança 
pode ser causada por forçantes naturais exter-
nas,  como variações na quantidade de radia-
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ção solar incidente ou pequenas variações nos 
elementos da órbita da Terra; por processos 
naturais internos do sistema climático; ou por 
forçante antropogênica.

o efeIto-eStufa e o aquecImento global

Energia (calor) proveniente do Sol atinge a Terra 
constantemente. Esta energia é denominada de 
radiação solar incidente e é capaz de aque-
cer a superfície dos continentes e oceanos. O 
calor armazenado é transportado de um lado 
a outro da Terra pela circulação atmosférica 
e oceânica. O calor é radiado pela superfície 
da Terra em direção ao espaço. No entanto, 
parte dos  gases que compõem a atmosfera 
terrestre possue a propriedade de reter essa 
radiação e apenas parte do calor retorna ao 
espaço. Dessa forma a temperatura da Terra 
se mantém 33C mais quente do que seria na 
ausência da atmosfera. A esse efeito foi dado 
o nome de Efeito-Estufa por ser semelhan-
te ao processo que ocorre em uma estufa na 
agricultura. Vapor d’água, dióxido de carbono 
e metano são os principais gases com a ca-
pacidade de reter calor e a estes são referi-
dos de gases do efeito-estufa. Esse processo 
é benéfico pois, se não existisse, não haveria 
vida na Terra do jeito que conhecemos hoje. 
No entanto, um aumento na concentração dos 
gases do efeito-estufa levaria a um aumento 
da temperatura da Terra. 

A queima de combustíveis fósseis como car-
vão e derivados de petróleo (gasolina e que-
rosene principalmente) poluem a atmosfera 
aumentando o efeito-estufa. A emissão des-
controlada e excessiva de gases de efeito-
estufa através da queima de combustíveis 
fósseis pelo homem (causa antropogênica) é 
uma das teorias que explicam o aquecimen-
to global, e é a mais aceita na comunidade 
científica. Uma segunda teoria está baseada 
no efeito de atividades solares e raios cósmi-
cos incidentes na Terra que geram variação 
da temperatura (causa natural). Tempestades 
solares aumentam a temperatura da Terra que 
aumenta a concentração de dióxido de carbo-
no, aumentando o efeito-estufa.

Ainda que haja polêmica no que diz respeito 

às causas do aquecimento global, seus efei-
tos são evidentes e chegam a alcançar pro-
porções catastróficas. Mudanças climáticas 
locais associadas ao aquecimento global são 
verões cada vez mais quentes e tempestades 
mais severas. Um clima mais quente e úmido 
causa proliferação de insetos transmissores 
de doenças como a Malária. As temperaturas 
da superfície dos oceanos estão cada vez mais 
quentes, o que leva a ocorrência de furacões 
mais poderosos e freqüentes, principalmente 
na América do Norte e Japão, assim como per-
mite a ocorrência em regiões onde esses fenô-
menos nunca aconteceram, como a costa leste 
da América do Sul (Furacão Catarina). Altas 
temperaturas globais levam ao derretimento 
das calotas polares, gerando aumento no ní-
vel médio do mar, colocando em risco grande 
parte das cidades costeiras. Outro impacto na 
natureza é a modificação das características 
dos habitats levando à extinção de espécies 
de animais e plantas.

Figura 1. Temperatura observada durante 10 anos e efeito 
do CO2. Adaptado de Callendar (1938).

monItoranDo a temPeratura global e aS muDançaS 
clImátIcaS

Não é recente a notícia de que a Terra está aque-
cendo. Callendar (1938), buscando explicar a 
ocorrência de uma era glacial na história do nosso 
planeta reuniu observações de temperatura em 
diferentes regiões do globo (Figura 1), e anunciou 
um aquecimento climático, como conseqüência 
do aumento da concentração de dióxido de car-
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bono na atmosfera relacionado com a Revolução 
Industrial e Efeito-Estufa.

Com a evolução tecnológica, métodos complexos 
para estimativa de temperatura média da atmos-
fera terrestre, a partir de fósseis (pólen, conchas 
e estruturas de unicelulares) e elementos quími-
cos coletados por testemunhadores em sedimen-
tos terrestres e marinhos, assim como em regiões 
polares, permitiram a reconstrução das variações 
de temperatura ao longo do tempo, entre dois mil 
e 500 milhões de anos (Figure 2). 

Através destas estimativas é possível compreen-
der que o Sistema Terrestre é dinâmico e possui 
uma variabilidade climática intensa e cíclica. No 
entanto, também é possível notar que as tempe-
raturas sofreram uma grande e repentina eleva-
ção nos últimos tempos, muito provavelmente 
associada a uma forçante antropogênica. 

Figura 2. Temperatura reconstruída para os últimos 
2 mil anos (esquerda) e 500 milhões de anos (direi-
ta). Fonte: Global Warming Art.

tecnologIa avançaDa: aDaPtação ao 
aquecImento global

Que o planeta Terra está sofrendo mudanças cli-
máticas, é fato. Independente da causa do aque-
cimento global ser antropogênica ou não, deve-
mos nos preparar para uma fase de adaptação. 
O meio que o Homem possui para se adaptar às 
rápidas mudanças climáticas é o desenvolvimen-
to da tecnologia.

Atualmente, existe no mercado uma série de 
novos produtos desenvolvidos com o intuito 
de contribuir para a mitigação do aquecimento 
global, como automóveis mais eficientes, pai-
néis solares, entre outros. No entanto, tecnolo-
gia avançada já é parte do presente, através da 
Geoengenharia, também conhecida por enge-
nharia climática ou  engenharia planetária.

Geoengenharia, no contexto de aquecimento glo-
bal, significa alterar o balanço planetário de ra-
diação para modificar o clima, usando tecnologia 
para compensar o aquecimento global (HOFFERT 
et al., 2002).
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