
1 
 

Efeitos Ambientais dos Incrementos Atmosféricos de Dióxido de Carbono 
Arthur B. Robinson, Ph.D.; Noah E. Robinson, Ph.D.; Willie Soon, Ph.D. 
Oregon Institute of Science and Medicine, 2251 Dick George Road, Cave Junction, Oregon 97523, EUA 
Artigo publicado no Journal of American Physicians and Surgeons (2007) 12, 79-90 
Tradução de Mario de Carvalho Fontes Neto [mdcfn@hotmail.com] 

 
RESUMO: Uma revisão da literatura e de pesquisas 
referentes às consequências ambientais dos incrementos 
nos níveis de dióxido de carbono atmosférico nos leva à 
conclusão de que os incrementos durante o Século XX e 
primeira parte do Século XXI não produziram nenhum 
efeito destrutivo sobre o clima da Terra. Os aumentos de 
dióxido de carbono, entretanto, incrementaram 
notoriamente o crescimento das plantas. As previsões de 
efeitos climáticos danosos devidos a futuros incrementos 
no uso de hidrocarbonetos e de gases de efeito estufa 
menores como o CO2 não se ajustam aos dados 
experimentais atuais. Discutem-se aqui também os efeitos 
ambientais de uma rápida expansão nas indústrias nuclear 
e de hidrocarbonetos. 
 

SUMÁRIO 
 

Líderes políticos se reuniram em Kyoto no Japão em 
Dezembro de 1997 para estabelecer um protocolo global 
que restringisse a produção humana de “gases de efeito 
estufa”, principalmente dióxido de carbono (CO2). Temiam 
que o aumento de CO2 resultasse em um “aquecimento 
global causado pelos humanos” – hipoteticamente, severos 
incrementos nas temperaturas da Terra com consequências 
ambientais desastrosas. Durante os últimos 10 anos, tem 
havido muita pressão política para forçar todo o mundo 
para que esteja de acordo com o protocolo de Kyoto. 
 

 
Figura 1. Temperaturas superficiais no Mar de Sargaços, uma área de cerca 
de 5 milhões de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico, com uma 
resolução em tempo de 50 a 100 anos, terminando em 1975, 
determinadas pela proporção de organismos marinhos residuais nos 
sedimentos do fundo do oceano (3). A linha horizontal é a temperatura 
média para este período de 3.000 anos. A Pequena Idade do Gelo e o 
Período Climático Ótimo Medieval foram extensos intervalos climáticos de 
desvios da média que ocorreram de forma natural. Um valor de 0,25 °C, 
que é a mudança de temperatura que houve no Mar de Sargaços entre 
1975 e 2006, foi adicionado aos dados de 1975 para obter o valor da 
temperatura de 2006. 
 

Quando nós analisamos este assunto em 1998 (1,2), 
os registros de satélite existentes eram escassos e estavam 

centrados em um período de tendências variáveis de 
temperaturas intermediárias. Agora estão disponíveis 
dados experimentais adicionais, de tal forma que hoje 
existem melhores respostas às perguntas originadas pela 
hipótese do “aquecimento global causado pela espécie 
humana”. 

A temperatura média da Terra tem variado dentro 
de um intervalo de uns 3 °C durante os últimos 3.000 anos. 
Atualmente está aumentando à medida que a Terra se 
recupera do período conhecido como a Pequena Idade do 
Gelo, como mostra a Figura 1. George Washington e seu 
exército estiveram no Vale Forge durante a época mais fria 
em 1.500 anos, mas então a temperatura não esteve mais 
que aproximadamente 1 °C abaixo da média de 3.000 anos. 

A parte mais recente deste período de aquecimento 
se reflete pela diminuição das geleiras do mundo, como 
mostra a Figura 2. As geleiras normalmente aumentam ou 
diminuem em uma correlação atrasada com as tendências 
de arrefecimento e aquecimento. As diminuições têm um 
atraso de uns 20 anos com relação às temperaturas, de 
maneira que o aquecimento atual começou por volta de 
1800. 
 

 
Figura 2. Comprimento médio de 169 geleiras de 1700 a 2000 (4). A 
principal fonte de energia de derretimento é a radiação solar. As variações 
na massa e no comprimento das geleiras se devem principalmente à 
temperatura e à precipitação (5,6). Esta tendência de derretimento tem 
um atraso de cerca de 20 anos em relação aos incrementos de 
temperatura, de maneira que é anterior à elevação de 6 vezes na 
utilização de hidrocarbonetos (7), mais do que mostra a figura. O uso de 
hidrocarbonetos não pode ter causado esta tendência de redução das 
geleiras. 
 

A temperatura atmosférica é regulada pelo Sol, que 
varia em atividade, como mostra na Figura 3; pelo efeito de 
gases de efeito estufa, principalmente o causado pelo vapor 
de água atmosférico; e por outros fenômenos que ainda 
são pouco entendidos. Embora o principal gás de efeito 
estufa vapor de água aqueça substancialmente a Terra, 
gases de efeito estufa menores tais como o CO2 têm um 
efeito pequeno, como mostram as Figuras 2 e 3. O 
incremento de seis vezes no uso de hidrocarbonetos desde 
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1940 não teve um efeito notável sobre a temperatura 
atmosférica ou sobre a redução do tamanho das geleiras. 
 

 
Figura 3. Temperaturas superficiais do ar no Ártico comparadas com a 
radiação solar total medida através da amplitude dos ciclos de manchas 
solares, comprimento do ciclo de manchas solares, proporção de rotação 
equatorial solar, fração de manchas de penumbras e proporção de 
decaimento do ciclo de 11 anos de manchas solares (8,9). A radiação solar 
se correlaciona bem com a temperatura do Ártico, enquanto que o uso de 
hidrocarbonetos (7) não se correlaciona. 
 

 
Figura 4. Temperaturas superficiais médias nos Estados Unidos continental 
entre 1880 e 2006 (10). A tendência da linha de quadrados mínimos para 
este período de 127 anos é de 0,5 °C por Século. 
 

Embora a Figura 1 seja ilustrativa da maioria das 
localidades geográficas, existe uma grande variabilidade 
nos registros de temperatura em muitos lugares e regiões 
climáticas. Pesquisas compreensivas de registros públicos 
de temperaturas confirmam as características principais da 
Figura 1, incluindo o fato de que a temperatura atual da 
Terra é aproximadamente 1 °C menor que durante o 
período Climático Ótimo Medieval há 1.000 anos (11,12). 

As temperaturas superficiais nos Estados Unidos 
durante o Século passado refletem esta tendência natural 
de aquecimento e sua correlação com a atividade solar, 
como mostram as Figuras 4 e 5. As temperaturas 
superficiais compiladas nos EUA se incrementaram em 0,5 
°C por Século, o que é consistente com outros valores 
históricos de 0,4 a 0,5 °C por Século durante a recuperação 
desde a Pequena Idade do Gelo (13-17). Esta mudança de 
temperatura é pequena em comparação com outras 

variações naturais, como mostra a Figura 6. Três tendências 
intermediárias são evidentes, incluindo a tendência de 
diminuição de temperaturas de 1940 a 1975, que justificou 
os temores de “arrefecimento global” nos anos 1970. 

Entre 1900 e 2000, em escala absoluta de radiação 
solar (graus Kelvin), a atividade solar aumentou 0,19%, 
embora a mudança de temperatura de 0,5 °C represente 
0,21%. Isto está em boa concordância com estimativas de 
que a temperatura da Terra se reduziria em 0,6 °C através 
de um bloqueio de 0,2% do Sol em função de partículas 
atmosféricas (18). 

A atividade solar e a temperatura superficial dos 
EUA estão estreitamente correlacionadas, como mostra a 
Figura 5, mas esta mesma temperatura e a utilização 
mundial de hidrocarbonetos não se correlacionam como 
indica a Figura 13. 
 

 
Figura 5. Temperaturas superficiais nos EUA segundo a Figura 4 
comparadas com a radiação solar total (19) da Figura 3. 
 

As mudanças de temperatura nos EUA foram tão 
sutis que, se essas mudanças que se sucederam durante os 
Séculos XX e XXI ocorressem dentro de um ambiente 
fechado comum, a maioria das pessoas neste ambiente 
nem sequer se dariam conta dela. 
 

 
Figura 6. Comparação entre as mudanças atuais de temperatura por 
Século nos EUA, o intervalo de temperatura dos últimos 3.000 anos na 
Figura 1, o intervalo de temperaturas de estação e diurnas no Estado de 
Oregon e o intervalo de temperaturas de estação e diurnas através de 
todo e mundo. 
 

Durante o atual período de recuperação desde a 
Pequena Idade do Gelo, o clima nos EUA melhorou em 
certa forma, com mais precipitação pluvial, menos tornados 
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e sem incremento na atividade de furacões, como ilustram 
as Figuras de 7 a 10. O nível dos mares subiu durante os 
últimos 150 anos à razão de 18 centímetros por Século, 
com 3 tendências intermediárias de subida e 2 períodos 
sem incremento, como mostra a Figura 11. Estas 
características se correspondem com os registros de 
geleiras, como mostra a Figura 12. Se esta tendência 
continuar como ocorreu do Período Climático Ótimo 
Medieval, podemos esperar que o nível dos mares suba 
aproximadamente 30 centímetros nos próximos 200 anos. 
 

 
Figura 7. Precipitação anual nos 48 Estados Unidos continentais entre 1895 
e 2006, de acordo com o Centro Nacional de Dados Climáticos dos EUA, e 
o Resumo Climático de 2006 do Departamento de Comercio dos EUA (20). 
A tendência indica um incremento em chuvas de 46 milímetros por Século 
– aproximadamente 6% por Século. 
 

 
Figura 8. Quantidade anual de tornados de nível forte a violento de 
categorias F3 a F5 durante a temporada de tornados de Março a Agosto 
nos EUA entre 1950 e 2006. De acordo com o Centro Nacional de Dados 
Climáticos dos EUA e o Resumo Climático de 2006 do Departamento de 
Comércio dos EUA (20). Durante este período, a utilização de 
hidrocarbonetos se multiplicou por 6, embora a frequência de tornados 
violentos diminuiu em 43%. 
 

 
Figura 9. Quantidade anual de furacões no Atlântico que chegaram a terra 
firme entre 1900 e 2006 (21). A linha sólida é a média. 
 

Como se pode ver nas Figuras 2, 11, e 12, as 
tendências de redução das geleiras e de elevação dos níveis 
oceânicos começaram um Século antes do aumento de 6 

vezes na utilização de hidrocarbonetos nos últimos 60 anos, 
e não se alteraram durante este incremento. O uso de 
hidrocarbonetos não pode ter causado estas tendências. 

Durante os últimos 50 anos, o CO2 atmosférico 
incrementou-se em 22%. Grande parte deste incremento 
de CO2 pode ser atribuído ao aumento de 6 vezes na 
utilização humana de energéticos a base de 
hidrocarbonetos. As Figuras 2, 3, 11, 12, e 13 indicam, no 
entanto, que o uso humano de hidrocarbonetos não tem 
causado os incrementos de temperatura observados. 

O incremento de dióxido de carbono teve, sem 
dúvida, um substancial efeito ambiental. O CO2 
atmosférico fertiliza as plantas. Uma concentração de CO2 
mais elevada facilita que as plantas cresçam mais rápido, 
fiquem maiores e que vivam em climas mais secos. As 
plantas proporcionam alimento aos animais, os quais, 
portanto, também prosperaram. A extensão e diversidade 
de vida vegetal e animal se incrementaram 
substancialmente durante o último meio Século. As 
temperaturas mais elevadas também estimularam 
moderadamente o crescimento das plantas. 

Haverá em nosso futuro uma catastrófica 
amplificação destas tendências, com consequências 
climáticas danosas? Não há dados experimentais que 
sugiram tal coisa. Não existe tampouco nenhuma evidência 
teórica validada experimentalmente de tal amplificação. 
 

 
Figura 10. Quantidade anual de furacões violentos e máxima velocidade de 
ventos que estes alcançaram no Oceano Atlântico entre 1944 e 2006 
(22,23). Não há nenhuma tendência de aumento em nenhum destes 
registros. Durante este período, a utilização de hidrocarbonetos se 
multiplicou por 6. As linhas sólidas são valores médios. 
 

As previsões de um aquecimento global catastrófico 
estão baseadas em modelos climáticos computadorizados, 
um ramo das ciências que está ainda em sua infância. A 
evidência empírica – medições reais da temperatura e do 
clima da Terra – não mostra nenhuma tendência de 
aquecimento causado pelo homem. De fato, durante 
quatro das sete décadas desde 1940, quando os níveis 
médios de CO2 se incrementaram continuamente, as 
temperaturas médias nos EUA estiveram de fato 
declinando. Ainda que os níveis de CO2 tenham aumentado 
substancialmente e se espera que continuem fazendo, e 
sabendo que são os humanos parcialmente responsáveis 
disto, os efeitos sobre o meio ambiente tem sido benignos. 
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Figura 11. Níveis oceânicos globais medidos por instrumentos de superfície 
entre 1807 e 2002 (24) e por satélites entre 1993 e 2006 (25). As medições 
de satélites aparecem em cinza e concordam com as medições 
instrumentais das marés. A tendência geral é um incremento de 18 
centímetros por Século. Observam-se tendências intermediárias de 23, 0, 
30, 0, e 30 centímetros por Século, respectivamente. Estas tendências 
antecedem ao aumento de temperaturas, e são anteriores ao incremento 
da utilização de hidrocarbonetos ainda mais do que se mostra. Não se 
veem afetados pelo grande aumento no uso de hidrocarbonetos. 
 

Há, no entanto, uma perigosa possibilidade. 
Nossa civilização industrial e tecnológica depende de 

energia abundante e de baixo custo. Esta civilização já 
trouxe uma prosperidade sem precedentes às pessoas das 
nações mais desenvolvidas. Bilhões de pessoas nas nações 
menos desenvolvidas apenas estão saindo da pobreza 
adotando esta tecnologia. 
 

 
Figura 12. Encurtamento de geleiras (4) e incremento de níveis oceânicos 
(24,25). A área cinza mostra o intervalo estimado de erro no registro dos 
níveis oceânicos. Estas medições antecedem ao incremento de 
temperatura em uns 20 anos. Assim, estas tendências começaram mais de 
um Século antes que os incrementos no uso de hidrocarbonetos. 
 

Os hidrocarbonetos são fontes essenciais de energia 
para sustentar e estender a prosperidade. Isto é 
especialmente certo nas nações subdesenvolvidas, onde o 
capital e a tecnologia disponíveis são insuficientes para 
enfrentar as necessidades crescentes de energia sem um 
extenso uso de combustíveis a base de hidrocarbonetos. 
Se, devido a um mau entendimento da ciência envolvida e 
através de temores e histeria públicos mal guiados, a 
espécie humana passar a racionar e restringir 
significativamente o uso de hidrocarbonetos, a crescente 
prosperidade mundial se deterá. O resultado seria um vasto 
sofrimento humano e a perda de centenas de milhões de 

vidas humanas. Mais ainda, a prosperidade dos países 
desenvolvidos ver-se-ia bastante reduzida. 

Incrementos ordinários moderados e naturais na 
temperatura da Terra ocorreram durante os últimos dois ou 
três Séculos. Estes deram como resultado algumas 
melhoras no clima em geral, e também mudanças na 
paisagem, tais como uma redução no comprimento das 
geleiras e um aumento da vegetação em zonas frias. 
Mudanças muito maiores ocorreram durante o tempo em 
que as espécies de animais e plantas atuais têm existido 
sobre a Terra. Os tamanhos relativos das populações das 
espécies e suas distribuições geográficas variam à medida 
que se adaptam às condições variáveis. 

A temperatura da Terra continua seu processo de 
flutuação em correlação com as variações dos fenômenos 
naturais. Os humanos têm transferido parte do Carbono 
através do petróleo, do gás natural, e do carvão 
subterrâneos para a superfície e para a atmosfera, onde 
fica disponível para converter-se em seres vivos. Como 
resultado, vivemos em um exuberante meio ambiente de 
plantas e animais. Este é um inesperado e maravilhoso 
presente da Revolução Industrial. 
 

TEMPERATURAS ATMOSFÉRICAS E SUPERFICIAIS 
 

As temperaturas da atmosfera e da superfície estão 
se recuperando de um período frio pouco usual. No 
intervalo de tempo entre 500 e 200 anos atrás, a Terra 
passou pela “Pequena Idade do Gelo”. Havia descendido a 
este período frio depois de um intervalo cálido, há uns 
1.000 anos, conhecido como o “Clima Ótimo Medieval”. 
Isto se mostra na Figura 1 para o Mar de Sargaços. 

Durante o Clima Ótimo Medieval, as temperaturas 
foram suficientemente cálidas que permitiram a 
colonização da Groenlândia. Estas colônias foram 
abandonadas, tempos depois, quando apareceram 
temperaturas mais frias. Durante os últimos 200 a 300 
anos, as temperaturas da Terra foram se recuperando 
gradualmente. A temperatura no Mar de Sargaços é hoje 
aproximadamente igual à media dos 3.000 anos anteriores. 

Os registros históricos não contêm nenhuma 
evidência de “aquecimentos globais” catastróficos, ainda 
que tenha havido temperaturas mais elevadas que as atuais 
durante alguns períodos dos últimos três milênios. 

A variação das temperaturas em 3.000 anos no Mar 
de Sargaços é típica da maioria dos lugares. Os registros de 
temperatura variam amplamente com os diferentes lugares 
geográficos, como resultado das características 
climatológicas peculiares destas regiões específicas, de 
maneira que uma temperatura “média” da Terra tem 
menos sentido que os registros específicos (27). As 
chamadas médias “globais” ou “hemisféricas” contêm erros 
causados pelos cálculos sistemáticos de médias de 
diferentes aspectos de regiões geográficas únicas, e pela 
inclusão de regiões onde os registros de temperatura não 
são confiáveis. 

Três zonas chaves dos registros de temperatura – o 
Clima Ótimo Medieval, a Pequena Idade do Gelo, e as 
temperaturas não incomuns do Século XX – foram 
verificadas por meio de uma revisão dos dados de 
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temperaturas locais e dos registros correlacionados com as 
temperaturas através do mundo (11), como se resume na 
Tabela 1. Cada dado foi qualificado com relação àquelas 
pesquisas em que os dados eram aplicáveis. A literatura 
experimental e histórica confirma definitivamente estas 
zonas da Figura 1. 
 

 
Tabela 1. Análise compreensiva de todas as instâncias em que os dados de 
temperatura ou correlacionados com a temperatura de localidades ao 
redor do mundo permitem responder a pesquisas referentes à existência 
do Clima Ótimo Medieval, a Pequena Idade do Gelo, e uma anomalia 
cálida no Século XX (11). As respostas compiladas e tabuladas confirmam 
as 3 características principais indicadas na Figura 1. A probabilidade de que 
a resposta à pesquisa da coluna 1 seja sim se mostra na coluna 5. 
 

A maioria das localidades geográficas experimentou 
tanto o Clima Ótimo Medieval como a Pequena Idade do 
Gelo – e a maioria das localidades não experimentou 
temperaturas não usualmente cálidas durante o Século 20. 
Uma revisão de 23 registros quantitativos demonstrou que 
as temperaturas médias e a média em 2006 foram, em 
média, aproximadamente 1 °C ou 2 °C mais frias que no 
Período Medieval (12). 

As medições do comprimento das geleiras (4) e dos 
níveis oceânicos no mundo (24,25) proporcionam dados do 
recente ciclo de recuperação. Temperaturas mais cálidas 
reduzem as geleiras e causam uma elevação do nível do 
mar devido à diminuição da densidade da água oceânica e 
outros fatores. 

Estas medições mostram que a tendência de 18 
centímetros por Século no incremento do nível do mar e do 
encurtamento médio do comprimento das geleiras 
começou 100 anos antes de 1940, muito embora 84% do 
total do consumo humano anual de hidrocarbonetos 
ocorreu somente depois de 1940. E mais, nenhuma destas 
tendências se acelerou durante o período entre 1940 e 
2007, muito embora o uso de hidrocarbonetos se 
multiplicasse por 6. O nível dos oceanos e os registros das 
geleiras estão defasados aproximadamente 20 anos devido 
ao atraso entre o aumento de temperaturas e mudanças 
nas geleiras e nos níveis oceânicos. 

Se a tendência natural no aumento dos níveis do 
mar continuar por outros 200 anos, como ocorreu no 
aumento de temperatura no Mar de Sargaços quando a 
Terra entrou no Período Ótimo Medieval, podemos esperar 
que o nível oceânico se eleve aproximadamente 30 
centímetros entre os anos 2000 e 2200. Tanto o nível 
oceânico como a tendência das geleiras – e as tendências 
de temperatura que estas refletem – não estão 
relacionados com o uso de hidrocarbonetos. Uma 

duplicação no uso mundial de hidrocarbonetos não 
mudaria estas tendências. 
 

 
Figura 13. Sete registros independentes – atividade solar (9); temperaturas 
superficiais do ar no Hemisfério Norte (13), Ártico (28), global (10) e dos 
EUA (10); nível do mar (24,25) e comprimentos de geleiras (4) – todos se 
confirmam qualitativamente uns aos outros exibindo três tendências 
intermediárias – aquecimento, arrefecimento, e aquecimento. Os níveis 
marinhos e comprimentos das geleiras são indicados atrasados 20 anos, 
corrigindo pelos 20 anos de atraso que levam com relação à temperatura 
atmosférica. A atividade solar, temperatura do Hemisfério Norte, e 
longitudes de geleiras mostram um valor mínimo cerca do ano 1800. O uso 
de hidrocarbonetos (7) não se correlaciona com a temperatura. A 
temperatura subiu durante um Século, antes que houvesse um uso 
significativo de hidrocarbonetos. A temperatura subiu entre 1910 e 1940, 
embora a utilização de hidrocarbonetos permanecesse quase sem 
mudança. A temperatura baixou entre 1940 e 1972, embora o uso de 
hidrocarbonetos tenha aumentado em 330%. Também as pendentes de 
150-200 anos dos níveis marinos e das tendências das geleiras não foram 
alteradas pelos grandes aumentos no uso de hidrocarbonetos depois de 
1940. 
 

A figura 12 mostra a estreita correlação entre o nível 
oceânico e os registros das geleiras, o que valida ainda mais 
estes dados e a duração e caráter das mudanças de 
temperatura que os originaram. 

A Figura 4 mostra a temperatura anual nos Estados 
Unidos durante os últimos 127 anos. Este registro tem uma 
tendência ascendente de 0,5 °C por Século. Os registros de 
temperatura globais e do Hemisfério Norte tendem a subir 
0,6 °C por Século, como mostra a Figura 4. Estes registros 
estão, no entanto, distorcidos no sentido de temperaturas 
mais elevadas de várias maneiras. Por exemplo, usam 
preferencialmente dados tomados em áreas populosas 
(33), onde os efeitos de “ilhas de calor” são prevalecentes, 
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como ilustra a Figura 15. Uma tendência de 0,5 °C por 
Século é mais representativa (13-17). 
 

 
Figura 14. Medições de temperaturas da troposfera por meio de satélites 
com unidades sonoras de microondas (em azul) no Hemisfério Norte entre 
0 e 82,5° N, no Hemisfério Sul entre 0 e 82,5° S, nos trópicos entre 20° N e 
20° S e globais entre 82.5° N e 82.5° S, entre 1979 e 2007 (29), e medições 
por meio de balões meteorológicos e radiosondagem (em vermelho) nos 
trópicos (29). As medições por meio de balões confirmam as efetuadas por 
satélites (29-31). A anomalia de aquecimento durante 1977-1998 (em 
cinza) foi causada por El Niño, que, assim como as tendências gerais, não 
estão relacionadas com o CO2 (32). 
 

Os registros de temperatura dos EUA têm duas 
tendências de magnitudes comparáveis de aumento, uma 
que ocorre antes da multiplicação por seis no uso de 
hidrocarbonetos, e a outra durante este período. Entre 
estas duas há uma tendência intermediária de diminuição 
das temperaturas, que conduziu nos anos 1970 a temores 
de uma iminente Nova Idade do Gelo. Esta diminuição das 
temperaturas ocorreu durante um período no qual o uso de 
hidrocarbonetos triplicou. 

Sete registros independentes – radiação solar; 
médias anuais das temperaturas superficiais atmosféricas 
no Ártico, no Hemisfério Norte, Globais e nos EUA; níveis 
oceânicos; e comprimentos de geleiras – todas exibem 
estas três tendências intermediárias, como mostra a Figura 
13. Estas tendências se confirmam, umas as outras. A 
radiação solar se correlaciona com elas. O uso de 
hidrocarbonetos não se correlaciona. 

A tendência intermediária a incrementos de 
temperaturas entre 1980 e 2006 na troposfera, mostrada 
na Figura 13, é similar à indicada na Figura 14, para 
medições por satélites e através de balões meteorológicos. 
Esta tendência é mais pronunciada no Hemisfério Norte 
que no Hemisfério Sul. No entanto, ao contrário do que 
preveem os modelos climáticos de aquecimento global 
devido ao CO2, as temperaturas da troposfera não estão 
subindo mais rápido que as temperaturas superficiais. 

A Figura 6 ilustra a magnitude destas mudanças de 
temperatura, comparando a mudança de temperatura de 
0,5 °C por Século à medida que a Terra se recupera da 

Pequena Idade do Gelo, o intervalo das temperaturas 
oceânicas superficiais no Mar de Sargaços do Oceano 
Atlântico – médias a cada 50 anos – durante os últimos 
3.000 anos, o intervalo de variações sazonais médio de dia-
noite no Oregon, e o intervalo de variação de dia-noite e 
sazonal através de toda a Terra. A mudança de temperatura 
ao longo de dois Séculos é pequena. 

As temperaturas na troposfera medidas por satélites 
proporcionam uma cobertura geográfica mais ampla. Mas 
ainda assim, as medições por satélite contêm flutuações de 
curto e médio prazo maiores que as leves tendências de 
aquecimento calculadas através delas. As tendências 
calculadas variam significativamente em função das mais 
recentes flutuações e as amplitudes dos conjuntos de 
dados, as quais são curtas. 

A Figura 3 mostra a última parte do período de 
aquecimento depois da Pequena Idade do Gelo com maior 
detalhe, por meio da temperatura do ar do Ártico 
comparada com a radiação solar, mesma comparação que 
faz a Figura 5 para a temperatura superficial dos EUA. Existe 
uma estreita correlação entre a atividade solar e as 
temperaturas na Terra, e nenhuma entre o uso de 
hidrocarbonetos e as temperaturas terrestres. Vários 
outros estudos ao longo de uma ampla variedade de 
intervalos de tempo encontram correlações similares entre 
o clima e a atividade solar (15,34-39). 

A Figura 3 também ilustra as incertezas introduzidas 
pelos limitados períodos de tempo dos registros. Se não 
fosse pela disponibilidade dos dados de temperatura do ar 
no Ártico anteriores a 1920, não se poderia observar a 
tendência da temperatura de aumentar. 

Esta variação observada da atividade solar é típica 
em estrelas similares ao Sol em tamanho (40). As atuais 
tendências de aquecimento em Marte (41), em Júpiter (42), 
em Netuno (43,44), na lua Tritão de Netuno (45) e em 
Plutão (46-48) podem ser resultado, em parte, devido a 
relações similares com o Sol e sua atividade – similares às 
que estão aquecendo a Terra. 

O uso de hidrocarbonetos e o CO2 atmosférico não 
se correlacionam com as temperaturas observadas. A 
atividade solar se correlaciona bastante bem. Que haja 
correlação não prova causalidade, mas a não-correlação 
sim prova não-causalidade. A utilização de hidrocarbonetos 
pelos humanos não está aquecendo a Terra de forma que 
se possa medir. Mais ainda, existe um robusto modelo 
teórico e empírico que descreve o aquecimento e 
arrefecimento da Terra pelo Sol (8,19,49,50). Os dados 
experimentais não provam que a atividade solar seja o 
único fenômeno responsável pelas substanciais flutuações 
de temperatura da Terra, mas sim demonstram que o uso 
humano de hidrocarbonetos não está entre estes 
fenômenos. 

Os dados experimentais em geral são consistentes 
por si só. A Terra está se aquecendo, na medida em que se 
recupera da Pequena Idade do Gelo, na razão média de 0,5 
°C por Século. As flutuações existentes dentro desta 
tendência de elevação das temperaturas incluem períodos 
de incrementos mais rápidos e também períodos de 
decréscimo da temperatura. Estas flutuações se 
correlacionam bem com as flutuações concomitantes da 
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atividade do Sol. Nem as tendências nem as flutuações 
dentro das tendências se correlacionam com a utilização 
dos hidrocarbonetos. Os níveis oceânicos e os 
comprimentos das geleiras revelam três tendências 
intermediárias de elevação e duas tendências de redução 
desde 1800, o mesmo que a atividade solar. Estas 
tendências são climaticamente benignas e são resultantes 
de processos naturais. 
 

 
Figura 15. Tendências de temperaturas superficiais de 1940 a 1996 em 107 
estações de medição em 49 condados da Califórnia (51,52). As tendências 
foram combinadas para os condados com populações similares e são 
apresentadas no gráfico com os erros padrão de suas médias. As seis 
estações de medição no condado de Los Angeles foram usadas para 
calcular o erro padrão desse condado, e são apresentadas para uma 
população de 8,9 milhões. O efeito “ilha de calor” urbana sobre as 
medições superficiais se faz evidente. A linha sólida é o ajuste de 
quadrados mínimos para os círculos sólidos. Os pontos marcados com X 
são os seis registros de estações não ajustados selecionados pelo GISS da 
NASA (53-55) para usar em suas estimações de temperaturas superficiais 
globais. Esta seleção faz com que as temperaturas do GISS-NASA sejam 
demasiadamente altas. 

 
DIÓXIDO DE CARBONO ATMOSFÉRICO 

 
A concentração de CO2 na atmosfera da Terra se 

incrementou durante o último Século, como indica a Figura 
17. A magnitude deste incremento atmosférico é 
atualmente de umas 4 Gigatoneladas de Carbono (Gt C) por 
ano. A produção humana industrial de CO2, principalmente 
devido ao uso de carvão, de petróleo e de gás natural e à 
produção de cimento, é atualmente de umas 8 Gt C por ano 
(7,56,57). Nós humanos também exalamos umas 0,6 Gt C 
por ano, as quais são capturadas pelas plantas como CO2 
atmosférico. As concentrações de CO2 no ar de um 
escritório comum com frequência excedem de 1.000 ppm. 

Para colocarmos estas quantidades em perspectiva, 
se estima que a atmosfera contenha 780 Gt C; a superfície 
do Oceano contém 1.000 Gt C; a vegetação, o solo e os 
resíduos orgânicos contêm 2.000 Gt C, e os oceanos 
intermediários e profundos contêm 38.000 Gt C, na forma 
de CO2 ou outros compostos hidratados de CO2. A cada 
ano, estima-se que a superfície oceânica e a atmosfera 
trocam entre si umas 90 Gt C; a vegetação e a atmosfera, 
100 Gt C; a vida marinha e a superfície oceânica, 50 Gt C; e 
a superfície oceânica e as águas oceânicas intermediárias e 
profundas, 40 Gt C (56,57). 

É tão grande a magnitude destes depósitos, as taxas 
de intercâmbio entre eles, e as incertezas destas 
quantidades estimadas, que as fontes dos recentes 

incrementos de CO2 atmosférico não puderam ser 
determinadas com certeza (58,59). Observa-se que as 
concentrações de CO2 atmosférico têm variado 
amplamente através do tempo geológico, com picos, de 
acordo com algumas estimativas, de até 20 vezes a atual, e 
mínimos aproximados de 200 ppm (60-62). 

Registros obtidos a partir de núcleos de gelo 
mostram sete extensos períodos ao longo de 650.000 anos 
nos quais o CO2, o metano (CH4) e a temperatura 
aumentaram, e logo diminuíram (63-65). Os dados 
baseados em núcleos de gelo contêm substanciais 
incertezas (58), de modo que estas correlações são 
imprecisas. 

Em todos os sete ciclos glaciais e interglaciais, as 
mudanças observadas no CO2 e no CH4 seguem com algum 
atraso as mudanças de temperatura, e, portanto, não 
podem ter sido as causas destas mudanças (66). Estas 
flutuações provavelmente envolvem mudanças causadas 
pelas temperaturas nos conteúdos oceânicos e terrestres 
de CO2 e CH4. As mais recentes flutuações de CO2 também 
seguem com atraso as mudanças de temperatura (67,68). 
 

 
Figura 16. Aumentos de temperatura contra aumentos de CO2 a partir de 
medições de núcleos de gelo para sete períodos interglaciais (63-65) de 
cálculos (69) e medições (70) de excreções gasosas marinhas, e de 
medições durante os Séculos XX e XXI (27,28). Os incrementos de 
temperatura interglaciais ocasionaram o aumento do CO2 devido a que os 
Oceanos liberaram CO2. Os aumentos de CO2 não ocasionaram as 
elevações de temperaturas. Adicionalmente, a correspondência entre as 
estimações de excreções gasosas e as medições, esta conclusão é 
verificada também pelo pequeno aumento de temperatura durante os 
Séculos XX e XXI. Se a correlação entre CO2 e temperatura durante os sete 
períodos interglaciais tivesse sido causada pelo aquecimento do efeito 
estufa do CO2, então o aumento de temperatura pelo CO2 teria sido tão 
alto nos Séculos XX e XXI como foi nos sete períodos interglaciales. 
 

Em 1957, Revelle e Seuss (69) estimaram que as 
excreções gasosas oceânicas de CO2 causadas pela 
temperatura poderiam aumentar o CO2 atmosférico em 
uns 7% por °C de aumento da temperatura. As mudanças 
observadas durante os sete períodos interglaciais, pelos 
dados dos núcleos de gelo de 650.000 anos, são de uns 5% 
por °C (63), o que concorda com os cálculos das excreções 
gasosas. 
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Figura 17. Concentrações volumétricas de CO2 atmosférico em partes por 
milhão (ppm), medidas espectrofotometricamente em Mauna Loa, Havaí, 
entre 1958 e 2007. Estas medições concordam bem com as de outras 
localidades (71). Os dados anteriores a 1958 são a partir de núcleos de 
gelo e de análises químicos, que contém incertezas experimentais 
substanciais. Usamos 295 ppm para o período de 1880 a 1890, que é uma 
média das estimações disponíveis. Cerca de 0,6 Gt C de CO2 é produzido 
anualmente pela respiração humana e isto origina concentrações que 
excedem as 1.000 ppm em edifícios públicos. O CO2 atmosférico 
aumentou 22% desde 1958 e cerca de 30% desde 1880. 
 

Entre 1900 e 2006, o CO2 Antártico aumentou em 
30% por 0,1 °C de mudança de temperatura (72), e o CO2 
mundial aumentou em 30% por 0,5 °C. Adicionalmente às 
excreções gasosas oceânicas, agora há uma nova fonte que 
é o CO2 gerado pelo consumo humano de hidrocarbonetos. 
Nem esta nova fonte, nem as antigas fontes naturais de 
CO2 estão causando as mudanças de temperatura 
atmosféricas. 

A hipótese de que o incremento de CO2 durante os 
períodos interglaciais causou a elevação da temperatura 
requer um incremento de uns 6 °C por cada 30% de 
aumento no CO2, como se observa nos dados dos núcleos 
de gelo. Se esta hipótese fosse correta, as temperaturas na 
Terra teriam subido uns 6 °C entre 1900 e 2006, em vez do 
aumento de entre 0,1 °C e 0,5 °C, que de fato ocorreu. Esta 
diferencia se ilustra na Figura 16. 

Os dados dos núcleos de gelo para os últimos 
650.000 anos, portanto, não concordam com a hipótese do 
“aquecimento global causado pelos humanos” e, de fato, 
proporciona evidencia empírica que invalida esta hipótese. 

O dióxido de carbono tem um tempo de vida muito 
curto na atmosfera. Começando com os 7 a 10 anos de 
meia-vida do CO2 atmosférico estimados por Revelle e 
Seuss (69), existem 36 estimativas de meia-vida do CO2 
atmosférico baseadas em medições experimentais 
publicadas entre 1957 e 1992 (59). O intervalo vai de 2 a 25 
anos, com uma media de 7,6, e uma média de intervalo 
superior de uns 10 anos. Dos 36 valores, 33 são de 10 anos 
ou menos. 

Muitas destas estimativas provêm do decremento 
do Carbono 14 atmosférico depois da interrupção de testes 
atmosféricos de armas nucleares, o que proporciona uma 
meia-vida confiável. Não há nenhuma evidencia 
experimental que apoie o modelo computadorizado que 
estima uma “vida” de 300 anos ou mais do CO2 atmosférico 
(73). 

A produção humana de 8 Gt C de CO2 por ano é 
desprezível quando comparada com as 40,000 Gt C que 

residem nos Oceanos e na biosfera. Em um último 
equilíbrio, o CO2 produzido pela humanidade terá um 
efeito insignificante sobre as quantidades deste nos vários 
depósitos. As taxas de aproximação ao equilíbrio são, no 
entanto, suficientemente lentas para fazer com que a 
contribuição humana seja um incremento atmosférico 
transitório. 

Qualquer que seja o caso, as fontes e as quantidades 
de CO2 na atmosfera são de importância secundária à 
hipótese do “aquecimento global causado pelos humanos”. 
É o consumo humano de carvão, de petróleo, e de gás 
natural o que está em jogo. O CO2 é meramente um 
intermediário em um mecanismo hipotético por meio do 
qual se diz que ocorre este “aquecimento global causado 
pelos humanos”. A quantidade de CO2 atmosférico tem 
profundos efeitos ambientais sobre as populações vegetais 
e animais (74), e sobre a diversidade biológica, como se 
discute a seguir. 
 

MUDANÇA CLIMÁTICA 
 

Embora boa parte das mudanças de temperatura 
que se sucedem são tão pequenas que são difíceis de 
discernir, na medida em que a Terra se recupera da 
Pequena Idade do Gelo, seus efeitos ambientais sim são 
mensuráveis. O encurtamento das geleiras e os 18 
centímetros por Século de elevação do nível oceânico são 
exemplos. Há mudanças climáticas adicionais 
correlacionadas com este aumento de temperatura e que 
podem ser ocasionadas por ele. 

A Groenlândia, por exemplo, está voltando a ser 
verde novamente, como foi há 1.000 anos, durante o Clima 
Ótimo Medieval (11). O gelo marinho do Ártico está 
diminuindo um pouco (75), mas o gelo Antártico não está 
diminuindo, e pode até estar aumentando, devido aos 
incrementos nas nevascas (76-79). 

Nos Estados Unidos, a precipitação pluvial está 
aumentando à razão de uns 46 milímetros por Século e a 
quantidade de tornados severos está diminuindo, como 
mostram as Figuras 7 e 8. Se as temperaturas mundiais 
continuarem a aumentar ao ritmo atual, alcançarão os 
níveis observados durante o Clima Ótimo Medieval dentro 
de uns 2 Séculos. Dados históricos desse período registram 
inventários de colheitas de climas cálidos em lugares que 
atualmente são frios demais para estes propósitos, de 
modo que podemos esperar que a área de climas mais 
amenos se expanda como ocorreu então. Isto já está sendo 
observado, pois estudos em latitudes mais altas registraram 
aumentos de mais de 50% na quantidade e diversidade de 
vida vegetal e animal (12,80). 

A temperatura atmosférica está aumentando mais 
no Hemisfério Norte que no Hemisfério Sul, com períodos 
intermediários de incrementos e decrementos, dentro das 
tendências gerais. 

Não houve nenhum aumento na frequência ou na 
severidade de furacões no Atlântico, durante o período em 
que houve a multiplicação por seis no uso de 
hidrocarbonetos, como ilustram as Figuras 9 e 10. A 
quantidade de furacões violentos varia muito de ano para 
ano, e não é maior hoje que há 50 anos. De maneira similar, 
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as velocidades máximas dos ventos tampouco 
aumentaram. 

Todas as mudanças climáticas observados são 
graduais, moderadas, e inteiramente dentro dos limites das 
mudanças naturais ordinárias que já ocorreram durante o 
período benigno dos últimos poucos mil anos. 

Não há nenhuma indicação de nenhuma espécie nos 
dados experimentais de que uma mudança abrupta ou 
extraordinária está começando, ou irá começar, em 
nenhuma das variáveis climáticas ordinárias. 
 

HIPÓTESES DO AQUECIMENTO GLOBAL 
 

O “efeito estufa” amplifica o aquecimento solar da 
Terra. Gases de efeito estufa, tais como o vapor de água, 
CO2, e CH4, na atmosfera da Terra, através dos efeitos 
combinados de reajustes convectivos e do “efeito de 
cobertor”, essencialmente diminuem o escape líquido de 
radiação térmica infravermelha na Terra. Ao aumentar o 
CO2, portanto, aumenta efetivamente a energia radiante 
que a atmosfera terrestre absorve. A trajetória desta 
absorção radiante é complexa. É redistribuída 
verticalmente e horizontalmente, por meio de vários 
processos físicos, incluindo a evecção, convecção e difusão 
na atmosfera e nos oceanos. 

Quando um incremento de CO2 aumenta a absorção 
radiante da atmosfera, como e em que direção responde a 
atmosfera? As hipóteses sobre esta resposta diferem e se 
mostram esquematicamente na Figura 18. Sem o efeito 
estufa do vapor de água, a Terra estaria uns 14 °C mais fria 
(81). A contribuição radiante de uma duplicação do CO2 
atmosférico é menor, mas este efeito radiante do efeito 
estufa é tratado de maneira muito diferente pelas várias 
hipóteses climáticas. A hipótese que o IPCC (82,83) resolveu 
adotar prevê que o efeito do CO2 se amplifica pela 
atmosfera, especialmente pelo vapor de água, produzindo 
um grande incremento de temperatura. Outras hipóteses, 
mostradas como hipótese 2, preveem o contrário – que a 
resposta atmosférica compensará o aumento de CO2 e 
resultará em mudanças insignificantes na temperatura 
global (81,84,85,91,92). A evidencia experimental descrita 
anteriormente, favorece a hipótese 2. Embora o CO2 tenha 
aumentado substancialmente, seu efeito sobre a 
temperatura tem sido tão sutil que não tem sido detectado 
experimentalmente. 

Os modelos climáticos computadorizados nos quais 
o “aquecimento global causado pelos humanos” está 
baseado contêm incertezas substanciais e são 
notoriamente não-confiáveis. Isto não é de se surpreender, 
posto que o clima é um sistema dinâmico acoplado e não 
linear. É muito complexo. A Figura 19 ilustra as dificuldades 
que se apresentam ao comparar o efeito radiante do efeito 
estufa do CO2 com os fatores de correção e incertezas em 
alguns dos parâmetros nos cálculos computadorizados do 
clima. Outros fatores, como a influência química e climática 
dos vulcões, não podem ser modelados de forma confiável 
e computadorizados. 
 

 
Figura 18. Ilustração qualitativa do aquecimento de efeito estufa. GWe é o 
efeito estufa atual de todos os fenômenos atmosféricos. Efeito radiante do 
CO2 é o efeito radiante adicional da duplicação do CO2 sem considerar 
outras componentes atmosféricas. Hipótese 1 IPCC é o hipotético efeito 
amplificador assumido pelo IPCC. Hipótese 2 é o hipotético efeito de 
moderação. 
 

De fato, está se efetuando um experimento com a 
Terra durante o último meio Século – um experimento que 
inclui todos os fatores complexos e os efeitos 
retroalimentadores que determinam a temperatura e o 
clima da Terra. Desde 1940, o uso de hidrocarbonetos foi 
multiplicado por 6. Ainda assim, este incremento não teve 
praticamente nenhum efeito sobre as tendências de 
temperaturas, as quais continuaram seu ciclo de 
recuperação depois da Pequena Idade do Gelo, em estreita 
correlação com uma atividade solar crescente. 

Não só a hipótese do Aquecimento Global tem 
falhado nas provas experimentais, mas também é 
teoricamente defeituosa. Pode-se argumentar 
razoavelmente que o arrefecimento devido às 
retroalimentações físicas e biológicas negativas dos gases 
de efeito estufa nulifica a pequena elevação inicial de 
temperatura que estes causam (84,86). 
 

 
Figura 19. O efeito radiante do efeito estufa devido à duplicação na 
concentração de CO2 atmosférico (barra direita) comparado com quatro 
das incertezas nos modelos climáticos computadorizados (87,93). 
 

As razões do fracasso dos modelos climáticos 
computadorizados estão sujeitas ao debate científico (87). 
Por exemplo, o vapor de água é o maior contribuinte ao 
efeito total de efeito estufa (88). Foi sugerido que os 
modelos climáticos consideram a retroalimentação das 
nuvens, o vapor de água e a hidrologia correspondente, 
incorretamente (85,89-92). 
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A hipótese do aquecimento global devido ao CO2 
não se baseia nas propriedades radiantes do CO2 em si, já 
que é um gás de efeito estufa muito débil. Baseia-se em um 
pequeno incremento inicial da temperatura ocasionado 
pelo CO2 e uma grande amplificação teórica desse 
aumento inicial de temperatura, principalmente através de 
um incremento na evaporação de água, que sim é um gás 
de efeito estufa forte. Qualquer incremento de 
temperatura comparável por outra causa produziria o 
mesmo resultado nos cálculos. 
 

 
Figura 20. Concentração global de metano em partes por milhão (ppm) 
entre 1982 e 2004 (94). 
 

Portanto, os registros de temperatura de 3.000 anos 
ilustrados na Figura 1 também proporcionam um meio para 
testar os modelos computacionais. Os dados históricos de 
temperatura mostram que a Terra anteriormente se 
aqueceu muito mais do que pode haver causado o CO2 por 
si só. Posto que estes ciclos passados de aquecimento não 
iniciaram catástrofes de aquecimentos atmosféricos 
provocados pelo vapor de água, é evidente que os débeis 
efeitos do CO2 tampouco podem fazê-lo. 

O metano também é um gás de efeito estufa menor. 
Os níveis mundiais de CH4 estão se estabilizando, como 
mostra a Figura 20. Nos EUA em 2005, 42% do metano 
produzido pelos humanos foi devido à produção de energia 
a base de hidrocarbonetos, 28% devido ao processamento 
de lixo, e 30% pela agricultura (95). A quantidade total de 
CH4 produzida por estas fontes nos EUA diminuiu 7% entre 
1980 e 2005. E mais: os registros mostram que, embora o 
metano estivesse aumentando, as tendências de 
temperatura foram benignas. 

A hipótese do “aquecimento global causado por 
humanos” – frequentemente chamada de “aquecimento 
global” depende completamente de cenários futuros 
gerados por modelos computacionais. Não existem dados 
empíricos que verifiquem estes modelos ou suas 
questionáveis previsões (96). 

Afirmações (97) de que experimentaremos um 
aumento de epidemias de doenças causadas por insetos 
carreados pelo vento, massivas extinções de espécies, 
inundações catastróficas nas ilhas do Pacífico, acidificação 
dos oceanos, quantidades e severidade crescentes de 
furacões e tornados, e incrementos de mortes humanas 
devidos a um incremento de temperatura de 0,5 °C por 
Século, não são consistentes com as observações reais. A 
hipótese do “aquecimento global causado por humanos” e 

os cálculos computadorizados que a apoiam são errôneos. 
Não tem nenhum suporte empírico e ficam invalidadas por 
numerosas observações. 
 

CONTROLE DE TEMPERATURAS MUNDIAIS 
 

As temperaturas mundiais são controladas por 
fenômenos naturais. Que medidas poderiam tomar os 
humanos se a atividade solar ou outros efeitos começassem 
a conduzir a Terra para temperaturas demasiadamente 
frias ou quentes para uma ótima vida humana? 

Primeiro, seria necessário determinar qual a 
temperatura que a humanidade considera ótima. É pouco 
provável que a temperatura escolhida fosse a mesma que 
temos hoje. Segundo, seriamos muito afortunados se forças 
naturais fizessem com que a Terra estivesse muito quente 
em vez de muito fria, porque podemos esfriar a Terra com 
relativa facilidade. Não temos os meios para aquecê-la. Mas 
atenção: aquecer a Terra adicionando CO2 ou resfriá-la por 
meio de restrições ao CO2 e ao uso de hidrocarbonetos 
seria, sem dúvida, fútil. Nenhum destes métodos 
funcionaria. 

Bloquear o Sol a baixo custo por meio de partículas 
na atmosfera superior seria efetivo. S. S. Penner, A. M. 
Schneider e E. M. Kennedy propuseram (98) que os 
sistemas de escape de aviões comerciais fossem 
modificados de tal maneira que emitissem na atmosfera 
superior partículas de materiais que bloqueariam o Sol. 
Posteriormente, Edward Teller propôs de maneira similar 
(18) que estas partículas poderiam ser injetadas na 
atmosfera para reduzir o aquecimento solar e resfriar a 
Terra. Teller estimou um custo de entre $500 milhões e $1 
bilhão de dólares anuais para um arrefecimento de entre 1 
°C e 3 °C. Ambos os métodos usariam partículas tão 
pequenas que seriam invisíveis da Terra. 

Estes métodos para bloquear a radiação solar e 
reduzir as temperaturas atmosféricas e superficiais seriam 
efetivos e econômicos. Existem outras propostas similares 
(99). Racionar mundialmente os energéticos, no entanto, 
não funcionaria. 

O clima da Terra é hoje em dia benigno. Se as 
temperaturas se elevarem demasiadamente, isto pode ser 
corrigido facilmente. Caso se tornassem demasiadamente 
frias, não temos meios de resposta – exceto, talvez, 
maximizar a produção de energia nuclear e a base de 
hidrocarbonetos, ou com novos avanços tecnológicos. Isto 
ajudaria a que a humanidade se adaptasse e poderia nos 
conduzir a novas tecnologias mitigantes. 
 

FERTILIZAÇÃO DE PLANTAS PELO CO2 
 

Quão alto subirá, em última instância, a 
concentração atmosférica de CO2 se a humanidade 
continuar incrementando o uso de carvão, de petróleo, e 
de gás natural? Em um equilíbrio final com os oceanos e 
outros depósitos, provavelmente haverá um incremento 
muito pequeno. O aumento atual é um resultado do não-
equilíbrio da taxa de aproximação ao equilíbrio. 

Um depósito que moderaria o incremento é 
especialmente importante. As plantas são um grande 
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depósito de armazenamento de CO2. Utilizando os 
conhecimentos atuais sobre as taxas de incremento de 
crescimento das plantas, e supondo um incremento de CO2 
comparável às emissões atuais, estimou-se que os níveis de 
CO2 atmosférico podem subir a umas 600 ppm antes de 
que se estabilizem. A esse nível, a absorção de CO2 pela 
biomassa da Terra seria de umas 10 Gt C por ano (100). 
Atualmente, esta absorção se estima em umas 3 Gt C por 
ano (57). 

Aproximadamente 30% deste incremento projetado 
de 295 a 600 ppm já ocorreu, sem que haja mudanças 
climáticas desfavoráveis. Mais ainda, os efeitos radiantes 
do CO2 são logarítmicos (101,102), ou seja, mais de 40% de 
qualquer influência climática já ocorreu. 

À medida que o CO2 atmosférico se incrementa, as 
taxas de crescimento das plantas também aumentam. As 
folhas também transpiram menos e perdem menos água à 
medida que o CO2 aumenta, ou seja, as plantas são capazes 
de crescer em condições mais secas. A vida animal, que 
depende da vida vegetal para sua alimentação, se 
incrementa proporcionalmente. 
 

 
Figura 21. Desvio padrão a partir da média da espessura dos anéis de 
crescimento de árvores de (a) três espécies de pinheiros na grande bacia 
da Califórnia, Nevada, e Arizona e (b) uma espécie do Colorado (110). A 
largura dos anéis das árvores são médias em segmentos de 20 anos e logo 
são normalizados de tal maneira que as médias de crescimento anterior 
das árvores seja zero. Os desvios a partir das médias são mostrados em 
unidades de desvio padrão a essas médias. 
 

As Figuras 21 a 24 mostram exemplos de 
incrementos no crescimento de plantas medidos 
experimentalmente. Estes exemplos são representativos de 
uma ampla literatura de investigação sobre este tema (103-
109). Como mostra a Figura 21, os pinheiros de vida longa – 
de 1.000 a 2.000 anos – mostram um notável incremento 
em seu crescimento durante o último meio Século. A Figura 
22 mostra um incremento de 40% nos bosques dos Estados 
Unidos que ocorreu desde 1950. Muito deste incremento é 
devido ao aumento de CO2 atmosférico que já ocorreu. 
Observa-se também que os bosques úmidos da Amazônia 
estão incrementando sua vegetação em cerca de 1 
tonelada de carbono por hectare por ano (113), ou 
aproximadamente 5 toneladas de biomassa por hectare por 
ano. As árvores respondem mais vigorosamente à 
fertilização de CO2 que a maioria das outras plantas, mas 
todas as plantas respondem em alguma medida. 
 

 
Figura 22. Inventários de madeira (sem cortar) dura e mole nos Estados 
Unidos compilada em Recursos Florestais dos Estados Unidos 2002, pelo 
Serviço Florestal do Departamento de Agricultura dos EUA (111,112). A 
tendência linear de um incremento de 30% citada em 1998 (1) continuou. 
O incremento é agora de 40%. A quantidade de madeira nos EUA está 
aumentando quase 1% por ano. 
 

Posto que a resposta das plantas à fertilização de 
CO2 é quase linear em relação à concentração do CO2 em 
um intervalo de 300 a 600 ppm, como se vê na Figura 23, as 
medições experimentais a diferentes níveis de 
enriquecimento de CO2 podem ser extrapoladas. Isto é o 
que se fez na Figura 24 para ilustrar o aumento do 
crescimento das plantas calculado para um incremento 
atmosférico de uns 88 ppm que já ocorreu e para o 
esperado de um aumento total projetado de 305 ppm. 
 

 
Figura 23. Resumo de dados de 279 experimentos publicados nos quais 
plantas de todos tipos foram colhidas sob condições similares de stress 
(círculos vermelhos abertos) e sem stress (círculos azuis fechados) (114). 
Houve conjuntos de 208, 50, e 21, a 300, 600, e a uma média de uns 1.350 
ppm de CO2, respectivamente. A combinação de plantas nos 279 estudos 
teve uma ligeira tendência a tipos de plantas que respondem menos à 
fertilização de CO2 que a combinação global real. Portanto, a figura 
subestima a resposta global esperada. O enriquecimento de CO2 também 
permite o crescimento de plantas em regiões áridas, incrementando ainda 
mais a resposta. 
 

O crescimento do trigo se acelera com os 
incrementos atmosféricos de CO2, especialmente sob 
condições secas. A Figura 24 mostra a resposta do 
crescimento do trigo sob condições úmidas versus a de 
trigo estressado pela falta de água. Os dados utilizados são 
de experimentos a campo aberto. O trigo foi colhido da 
maneira usual, mas as concentrações atmosféricas de CO2 
em áreas circulares dos campos foram incrementadas com 
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equipamento controlado por computadores que liberaram 
CO2 no ar mantendo-o aos níveis especificados (115,116). 
O aumento do crescimento de laranjeiras e de pinheiros 
jovens (117-119) com dois incrementos atmosféricos de 
CO2 – o que já ocorreu desde 1885 e o que se projeta para 
os seguintes dois Séculos – se mostra também. O aumento 
do crescimento relativo das árvores com o CO2 diminui 
com a idade. A Figura 24 indica árvores jovens. 

A Figura 23 é um resumo de 279 experimentos nos 
quais as plantas de vários tipos foram colhidas em 
condições de aumento da concentração de CO2. Plantas 
estressadas sob condições menos que ideais – coisa que 
ocorre comumente na natureza – respondem mais à 
fertilização de CO2. A seleção de espécies na Figura 23 foi 
com tendência a plantas que respondem menos à 
fertilização de CO2 que a combinação de plantas que 
realmente cobrem o planeta, ou seja, que a Figura 23 
subestima os efeitos do enriquecimento global de CO2. 
 

 

 
Figura 24. Taxas de acentuação de crescimento calculadas (1,2) para trigo, 
laranjeiras jovens e pinheiros muito jovens que já estão ocorrendo como 
resultado do enriquecimento atmosférico com CO2 de 1885 a 2007 (a), e o 
esperado como resultado de um enriquecimento atmosférico a um nível 
de 6.000 ppm de CO2 (b). 
 

Claramente, a revolução verde na agricultura já se 
beneficiou da fertilização de CO2, e os benefícios no futuro 
serão ainda maiores. A vida animal está se incrementando 
proporcionalmente, como mostram os estudos de 51 
ecossistemas terrestres (120) e 22 ecossistemas aquáticos 
(121). Mais ainda, como demonstra um estudo de 94 
ecossistemas terrestres em todos os continentes exceto 
Antártica (122), a riqueza de espécies – biodiversidade – 
está mais positivamente correlacionada com a 

produtividade – a quantidade total de vida vegetal por área 
– que com qualquer outra coisa. 

O CO2 atmosférico é requerido tanto pelas plantas 
como pelos animais. É a única fonte de carbono para todas 
as moléculas orgânicas de proteínas, carboidratos, óleos e 
gorduras, e outras das que os seres vivos são constituídos. 

As plantas se fertilizam extraindo o CO2 atmosférico. 
Os animais obtêm seu carbono das plantas. Sem o CO2 
atmosférico, nenhuma das formas de vida que vemos na 
Terra existiria. 

Água, oxigênio, e dióxido de carbono são as três 
mais importantes substâncias que tornam possível a vida na 
Terra, tal e como a conhecemos. 

Certamente não são poluentes ou contaminantes 
ambientais. 
 

MEIO AMBIENTE E ENERGIA 
 

A componente humana mais importante na 
conservação do meio ambiente na Terra é a energia. A 
conversão industrial de energia em formas que sejam úteis 
para a atividade humana é o aspecto mais importante da 
tecnologia. Energia abundante e barata se requer para 
sustentar uma vida humana próspera e para o avanço 
continuado de uma tecnologia que enriqueça a vida. As 
populações prósperas têm a riqueza necessária para 
proteger e melhorar seu meio ambiente natural. 
 

 
Figura 25. Em 2006, os Estados Unidos obtiveram 84,9% de sua energia de 
hidrocarbonetos, 8,2% de energéticos nucleares, 2,9% de represas 
hidroelétricas, 2,1% de madeira, 0,8% de biocombustíveis, 0,4% de 
resíduos, 0,3% de geotérmica e 0,3% do vento e da radiação solar. Os EUA 
utilizam 21 milhões de barris de petróleo por dia - 27% de OPEP, 17% do 
Canadá e México, 16% de outros e 40% produzido nos EUA (95). O custo 
do petróleo e gás importados a $60 por barril e $0,25 por metro cúbico em 
2007 equivale a uns $300 bilhões por ano. 
 

Atualmente, os Estados Unidos são um importador 
líquido de energia, como mostra a figura 25. Os 
estadunidenses gastam aproximadamente $300 bilhões de 
dólares por ano em importações de petróleo e de gás 
natural – e uma quantidade adicional em gastos militares 
relacionados com estas importações. 

As demandas políticas para uma redução de 90% no 
uso de hidrocarbonetos nos EUA (123), eliminando assim 
75% do fornecimento energético aos EUA, são obviamente 
impraticáveis. Tampouco podem estes 75% da energia dos 
EUA ser substituído por fontes alternativas “verdes”. 
Apesar dos enormes subsídios de impostos durante os 



13 
 

últimos 30 anos, as fontes verdes proporcionam somente 
0,3% da energia dos EUA. 

Mas os EUA claramente não podem continuar sendo 
um grande importador líquido de energia sem perder sua 
força econômica e industrial e sua independência política. 
Deveria ser, ao contrário, um exportador líquido de 
energia. 

Há três rotas tecnologicamente realistas para uma 
independência energética norteamericana – um 
incremento na produção de hidrocarbonetos, energia 
nuclear, ou ambos. Não existem impedimentos 
climatológicos para um incremento no uso de 
hidrocarbonetos, ainda que os efeitos ambientais locais 
podem e devem ser resolvidos. A energia nuclear é, de fato, 
menos custosa e mais benigna ambientalmente que a 
energia dos hidrocarbonetos, mas tem sido também vítima 
da política do temor e de supostas desvantagens e perigos 
que na realidade são insignificantes. 

Por exemplo, ao “problema” do “desperdício 
nuclear” de alto nível foi dada muita atenção, mas este 
problema foi criado politicamente nos EUA por barreiras 
governamentais para o enriquecimento e reprocessamento 
de combustível na América. O combustível nuclear gasto 
pode ser reciclado e assim pode-se obter novo combustível 
nuclear. Não necessita ser armazenado em custosos 
depósitos. 

Aos acidentes em reatores também foi dada muita 
publicidade, mas não houve uma só morte humana 
associada com um incidente em algum reator nuclear 
norteamericano. Em contraste, a dependência 
norteamericana dos automóveis resulta em mais de 40.000 
mortes humanas por ano. 

Todas as formas de geração de energia, incluindo os 
métodos “verdes”, trazem consigo mortes na extração, na 
manufatura e no transporte dos recursos que requerem. A 
energia nuclear é a que necessita a menor quantidade de 
tais recursos (124) e, portanto, apresenta o menor risco de 
mortes. 

Os custos relativos estimados da produção de 
energia elétrica variam com as diferentes localidades 
geográficas e outros fatores associados. A Figura 26 mostra 
um recente estudo Britânico, que é típico. Atualmente, 43% 
do consumo de energia nos EUA é utilizado para a 
produção de eletricidade. 

Com toda a segurança, futuros inventos em 
tecnologia energética podem alterar as economias relativas 
da geração de energia nuclear, de hidrocarbonetos, solar, 
eólica, e de outros métodos. Estas invenções não podem, 
no entanto, ser forçadas por desígnios políticos, nem se 
pode “desejar” que existam. Alternativamente, 
“conservação”, quando praticada extensivamente de modo 
que seja uma alternativa à energia nuclear e de 
hidrocarbonetos, é meramente a palavra politicamente 
correta para “pobreza”. 

A insustentável situação atual em que os Estados 
Unidos estão – perdendo $300 bilhões de dólares por ano 
ao pagar por petróleo e gás estrangeiros – não é o 
resultado de falhas do governo em seus esforços de 
produção de energia. O governo dos EUA não produz 
energia. A energia é produzida pela indústria privada. Por 

que então a produção de energia prosperou em outros 
países, enquanto a produção doméstica estancou? 

Este estancamento foi causado pelas políticas de 
impostos, regulamentação e facilitação de litígios por parte 
do governo dos EUA, que converteu o país em um lugar 
muito desfavorável para produzir energia. Além disso, o 
governo dos EUA gastou vastas somas de dinheiro dos 
cidadãos subsidiando tecnologias de energia inferiores por 
motivos políticos. 

Não é necessário discernir de antemão o melhor 
curso a seguir. Uma derrogação legislativa dos impostos 
excessivos, da regulamentação, dos incentivos para litígios 
e um rechaço a todos os subsídios às indústrias geradoras 
de energia estimulariam o desenvolvimento industrial, em 
que a competitividade automaticamente determinaria os 
melhores caminhos. 
 

 
Figura 26. Custo de entrega por quilowatt-hora de energia elétrica na Grã 
Bretanha em 2006, sem controle de emissões de CO2 (126). Estas 
estimações incluem todos os gastos de capital e operacionais por um 
período de 50 anos. Micro-vento e micro-solar são unidades instaladas em 
casas individuais. 
 

A energia nuclear é mais segura, menos custosa, e 
mais benigna ambientalmente que a energia dos 
hidrocarbonetos, assim que provavelmente seja a melhor 
alternativa para incrementar a produção de energia. Os 
hidrocarbonetos combustíveis, sólidos, líquidos e gasosos, 
proporcionam, sem dúvida, muitas conveniências, e uma 
infraestrutura nacional para seu uso que já está 
estabelecida. O petróleo a base de argila oleosa ou de 
carvão é menos caro que o petróleo bruto aos preços 
atuais, mas seus custos de produção sustentáveis são mais 
altos que os dos campos petrolíferos já desenvolvidos. 
Existe, portanto, um fator de risco no investimento de que 
os preços do petróleo bruto baixem tanto que as plantas de 
liquefação não possam competir. A energia nuclear não 
tem esta desvantagem, já que os custos de operação de 
uma planta geradora nuclear são muito baixos. 

A Figura 27 ilustra, como exemplo, uma opção 
prática e ambientalmente correta no sentido da 
independência energética dos EUA. Atualmente, 19% da 
eletricidade dos EUA é produzida por 104 reatores 
nucleares com uma geração média em 2006 de 870 
megawatts por reator, para um total de uns 90 GWe 
(Gigawatts elétricos) (125). Se aumentássemos isto em 560 
GWe, a energia nuclear poderia preencher todos os 
requerimentos atuais de eletricidade dos EUA e sobrariam 
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230 GWe para exportar como eletricidade ou como 
combustíveis / hidrocarbonetos substituídos ou fabricados. 
 

 
Figura 27. Construção de uma instalação tipo Palo Verde com 10 reatores 
em cada um dos 50 estados. O déficit de intercâmbio de energia se 
investiria em $500 bilhões por ano, resultando em um superávit anual de 
$200 bilhões. Atualmente, esta solução não é possível devido a políticas 
mal orientadas de governo, regulamentos, e gravames e manobras legais 
disponíveis para os ativistas antinucleares. Estes impedimentos devem ser 
revogados legislativamente. 
 

Portanto, em lugar de uma perda de $300 bilhões na 
balança de pagamentos, os EUA teriam um superávit 
comercial de $200 bilhões – e capacidade instalada para 
futuros requerimentos domésticos. Ainda mais, se o calor 
gerado em reatores nucleares adicionais fosse usado para a 
liquefação e gaseificação do carvão, os EUA não teriam nem 
sequer a necessidade de utilizar seus recursos petrolíferos. 
Os EUA têm cerca de 25% das reservas mundiais de carvão. 
Este calor também poderia liquefazer biomassas, lixo e 
outras fontes de hidrocarbonetos que pudessem 
eventualmente ser práticas. 

A planta de energia nuclear Palo Verde, perto de 
Phoenix, Arizona, foi originalmente projetada para ter 10 
reatores nucleares com capacidade geradora de 1.243 
Megawatts cada um. Como resultado da histeria pública 
causada por informação falsa – muito similar à histeria do 
aquecimento global causado pelos humanos disseminada 
hoje em dia, a construção em Palo Verde foi truncada com 
só três reatores operacionais terminados. Esta instalação 
está situada em 1.600 hectares de terreno e é resfriada 
com água servida da cidade de Phoenix, que está a uns 
quantos quilômetros de distância. Uma área de 1.600 
hectares equivale a 16 quilômetros quadrados ou um 
quadrado de 4 quilômetros de lado. A planta de potencia 
em si só ocupa uma fração da área total. 

Se somente uma planta como a de Palo Verde fosse 
construída em cada um dos 50 estados e cada instalação 
tivesse 10 reatores como os originalmente planejados para 
Palo Verde, estas plantas, operando a 90% da capacidade 
projetada, produziriam 560 GWe de eletricidade. A 
tecnologia nuclear avançou substancialmente desde que 
Palo Verde foi construída, de maneira que plantas 
construídas atualmente seriam ainda mais confiáveis e 
eficientes. 

Supondo um custo de construção de $2,3 bilhões de 
dólares para cada reator de 1.200 MWe (127) e 15% de 

economia de escala, o custo total deste projeto seria de $1 
trilhão de dólares, ou 4 meses do orçamento federal atual 
dos EUA. Isto é 8% do produto nacional bruto dos EUA. Os 
custos de construção seriam pagos em uns quantos anos 
com o capital que agora gasta o povo dos EUA com 
petróleo estrangeiro e com a conversão dos EUA de 
importador em exportador de energia. 

As 50 instalações nucleares poderiam ser 
distribuídas proporcionalmente à população. Por exemplo, 
a Califórnia teria 6 enquanto que Oregon e Idaho juntos 
teriam uma. Em vista do grande valor econômico destas 
instalações, haveria uma vigorosa competição por elas. 

Além disso, nestas plantas geradoras, os EUA 
deveriam construir plantas recicladoras e reprocessadoras 
de combustível, de maneira que o combustível nuclear 
usado pudesse ser reutilizado. Isto baixaria o custo do 
combustível e eliminaria o armazenamento do desperdício 
nuclear de alto nível. Existe combustível para reatores 
nucleares assegurado para 1.000 anos (128) utilizando-se 
reatores ordinários de regeneração e também reatores 
especiais de regeneração, de maneira que mais combustível 
seja produzido que consumido. 

Cerca de 33% da energia térmica em um reator 
nuclear ordinário é convertida em eletricidade. Alguns 
novos projetos têm eficiência de 48%. O calor de um reator 
de 1.243 MWe pode produzir 30.000 barris de petróleo 
derivados do carvão por dia (129). Com uma instalação 
adicional tipo Palo Verde em cada estado dedicada à 
produção de petróleo, a produção anual seria de pelo 
menos 7 bilhões de barris ao ano com um valor, a $60 por 
barril, de mais de $400 bilhões por ano. Isto é o dobro da 
produção de petróleo da Arábia Saudita. As reservas 
comprovadas de carvão dos Estados Unidos são suficientes 
para sustentar esta produção por 200 anos (128). Este 
carvão liquefeito excede as reservas comprovadas de 
petróleo do mundo inteiro. Os reatores poderiam produzir 
hidrocarbonetos gasosos a partir do carvão, também. 

O calor remanescente das plantas de potência 
nuclear poderia aquecer a água ou o ar para sistemas de 
controle climático de interiores, ou poderia ser usado com 
outros propósitos. 

Os reatores nucleares podem ser usados também 
para produzir hidrogênio, em vez de petróleo ou gás 
(130,131). O custo atual de produção e de infraestrutura 
são, sem dúvida, muito maiores para produzir hidrogênio 
que para petróleo ou gás. Os avanços tecnológicos reduzem 
os custos, mas usualmente não de forma abrupta. Um 
chamado urgente em 1800 para que o mundo mudasse de 
lenha para gás natural teria se mostrado impraticável 
naquele tempo, da mesma forma que na atualidade se 
pressiona para mudar de petróleo e gás para hidrogênio. 
Para poder distinguir o prático do futurista, um mercado 
energético livre é absolutamente essencial. 

Certamente, estas propostas são melhores que as 
propostas recentes de racionamentos internacionais e de 
gravames à energia (83,97,123). Este exemplo nuclear 
demonstra que a tecnologia atual pode produzir energia 
abundante e barata se não for restringida politicamente. 

Não é necessário que haja um vasto programa de 
governo para chegar a esta meta. Pode chegar-se a ela 
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simplesmente eliminando legislativamente os gravames, a 
maioria das regulações e litígios, e todos os subsídios a 
todas as formas de produção de energia nos EUA, 
permitindo que os mercados livres desenvolvam a 
combinação mais prática de métodos de geração de 
energia. 

Com energia abundante e barata, a indústria 
norteamericana poderia revitalizar-se, e o capital e a 
energia requeridos para maiores avanços industriais e 
tecnológicos poderiam estar assegurados. Também se 
asseguraria a continua e crescente prosperidade de todos 
os estadunidenses. 

O povo dos Estados Unidos necessita mais energia a 
baixo custo, não menos. Se esta energia é produzida nos 
Estados Unidos, pode converter-se não somente em uma 
exportação valiosa, como também pode assegurar que a 
indústria norteamericana permaneça competitiva nos 
mercados mundiais e que a desejada prosperidade 
americana continue e cresça. 

Neste desejo, os norteamericanos não estão sós. 
Através do planeta, bilhões de pessoas em nações mais 
pobres estão batalhando para melhorar suas vidas. Essa 
gente necessita energia abundante a baixo custo, que é a 
moeda do progresso tecnológico. 

Nos países em desenvolvimento, esta energia pode 
vir principalmente das fontes de hidrocarbonetos 
tecnologicamente menos complexas. É um imperativo 
moral que esta energia se faça disponível. De outra 
maneira, os esforços destes povos serão em vão, e 
retrocederão a vidas de pobreza, sofrimento e mortes 
prematuras. 

A energia é o fundamento da riqueza. A energia 
barata permite às pessoas fazerem coisas maravilhosas. Por 
exemplo, existe a preocupação de que haja dificuldade para 
produzir comida suficiente na Terra que há disponível. A 
produção agrícola cresce mais abundantemente em 
ambientes mais cálidos com mais CO2, ou seja, que isto 
pode mitigar futuros problemas que surjam (12). 

A energia proporciona, sem dúvida, um melhor 
plano para assegurar a produção de alimentos. As estufas 
hidropônicas de energia intensiva são 2.000 vezes mais 
produtivas por unidade de área que os modernos métodos 
norteamericanos de agricultura (132). Portanto, se há 
energia abundante e barata, não há nenhum limite prático 
para a produção mundial de alimentos. 

Também se acredita que há escassez de água fresca. 
Com abundante energia barata, a dessalinização de água do 
mar pode essencialmente proporcionar ilimitado 
fornecimento de água fresca. 

Durante os últimos 200 anos, o engenho humano na 
utilização de energia produziu muitos milagres 
tecnológicos. Estes avanços incrementaram notavelmente a 
qualidade, a quantidade e a duração da vida humana. As 
tecnologias do Século 21 necessitam de energia abundante 
e barata para continuar este avanço. 

Se impedirmos este brilhante futuro através de um 
racionamento mundial de energia, o resultado seria em 
verdade trágico. Além da perda humana, o meio ambiente 
do planeta seria uma vítima principal de tal erro. A energia 
de baixo custo é essencial para a saúde ambiental. Os 

povos prósperos têm riqueza de sobra para preservar e 
melhorar o meio ambiente. Os povos empobrecidos não 
têm isto. 
 

CONCLUSÕES 
 

Não há dados experimentais que apoiem a hipótese 
de que o incremento na utilização humana de 
hidrocarbonetos ou de que o dióxido de carbono 
atmosférico ou outros gases de efeito estufa estejam 
causando ou que se possa esperar que causem mudanças 
desfavoráveis nas temperaturas globais, no clima ou na 
paisagem. Não há razão para limitar a produção humana de 
CO2, CH4, e de outros gases menores de efeito estufa como 
se tem proposto (82,83,97,123 ). 

Tampouco necessitamos nos preocupar por 
calamidades ambientais ainda que a atual tendência 
natural de aquecimento continue. Durante os últimos 3.000 
anos, a Terra em ocasiões esteve muito mais quente sem 
que tenha havido efeitos catastróficos. Um clima cálido 
estende as temporadas de colheita e geralmente melhora a 
habitabilidade das regiões mais frias. 

À medida que o carvão, o petróleo, e o gás natural 
sejam utilizados para tirar da pobreza e alimentar a vastas 
quantidades de gente ao redor do mundo, mais CO2 será 
liberado à atmosfera. Isto ajudará a manter e melhorar a 
saúde, a longevidade, a prosperidade, e a produtividade de 
todos os povos. 

Os Estados Unidos e outros países necessitam 
produzir mais energia, não menos. Os métodos mais 
práticos, econômicos, e ambientalmente corretos são as 
tecnologias de hidrocarbonetos e nuclear. 

A utilização humana de carvão, petróleo, e gás 
natural não aqueceu a Terra de forma danosa, e a 
extrapolação das tendências atuais demonstra que não o 
fará em um futuro observável. Sem dúvida, o CO2 
produzido pode acelerar as taxas de crescimento das 
plantas e também permite que estas cresçam em regiões 
mais áridas. A vida animal, que depende das plantas, 
também prospera e a diversidade de vida vegetal e animal 
aumenta. 

A atividade humana está produzindo parte do 
incremento de CO2 na atmosfera. A humanidade está 
transferindo o Carbono do carvão, do petróleo, e do gás 
natural do subsolo para a atmosfera, onde fica disponível 
para converter-se em seres vivos. Estamos vivendo em um 
cada vez mais exuberante meio ambiente de plantas e 
animais, como resultado deste incremento de CO2. Nossos 
descendentes, portanto, desfrutarão de um planeta Terra 
com uma vida vegetal e animal mais diversa que a que 
agora desfrutamos. 
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