
Poluição Atmosférica – Aquecimento Global 
 
Há décadas, pesquisadores alertavam que o planeta sentiria no futuro o impacto do descuido do 
homem com o ambiente. Na virada do milênio, os avisos já não eram mais necessários – as 
catástrofes causadas pelo aquecimento global se tornaram realidades presentes em todos os 
continentes do mundo.  
 
A Assembléia Geral das Nações Unidas iniciou no dia 31/07/2007, em Nova York debate 
informal exclusivamente dedicado à questão do aquecimento global. Políticos e cientistas de 
todo o mundo buscam, nestes dois dias de debates, formular as ações que vão permitir o 
combate ao aquecimento global, por meio da utilização de novas estratégias nacionais e 
compromissos internacionais.  
 
“Os efeitos das mudanças climáticas já são graves, e essa gravidade está se intensificando”, 
afirmou o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Declarou ainda que, no Ártico, “as 
temperaturas aumentam duas vezes mais rápido do que na média do planeta. Isso põe em risco 
os ecossistemas da região, e o futuro das ilhas e das áreas litorâneas de todo o mundo”.  
 
O deslocamento dos convidados até a sede da ONU em Manhattan deve produzir cerca de 43 
ton. de CO2, enquanto os dois dias de atividades no edifício podem gerar 52,8 ton. do mesmo 
gás. 
Todos os dias acompanhamos na televisão, nos jornais e revistas as catástrofes climáticas e as 
mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viu mudanças tão 
rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. O que pode estar 
provocando tudo isso?  
 
Os cientistas são unânimes em afirmar que o aquecimento global está relacionado a todos estes 
acontecimentos. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está 
ocorrendo em função do aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queima 
de combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.), na atmosfera.  
 
Estes gases (vapor d’água, ozônio, metano, CO2 etc.) formam uma camada de poluentes, de 
difícil dispersão. O desmatamento e a queimada de florestas e matas devolve o CO2 (um 
dos principais gases do efeito estufa) à atmosfera, que estava acumulado no material lenhoso 
das árvores, interferindo diretamente no processo.  
 
Os raios do Sol atingem as nuvens, o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada de 
poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o aumento da temperatura global. 
Embora este fenômeno ocorra de forma mais evidente nos locais das queimadas e nas grandes 
cidades, já se verifica suas conseqüências em nível global. 
 
Conseqüências do aquecimento global:  
 

• Aumento do nível dos oceanos. Com o aumento da temperatura no mundo, está em 
curso o derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas dos oceanos, 
pode ocorrer, futuramente, a submersão mesmo que parcial de muitas cidades 
litorâneas; 

 
• Crescimento e surgimento de regiões semi-áridas e desertos: o aumento da temperatura 

provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários 
ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, principalmente em 



florestas de países tropicais (Brasil, países africanos), portanto, a tendência é aumentar 
cada vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

 
 
• Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento da temperatura faz com que ocorra 

maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes 
climáticas; 

 
• Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas têm sofrido com as ondas de calor. No 

verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando 
mortes de idosos e crianças.  

 
Quando poderíamos imaginar temperatura de 40º C na Suíça, registrada 
recentemente? 
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