MEIO AMBIENTE

Efeito Estufa

Sempre ouvimos falar que o efeito estufa é o grande vilão do aquecimento global,
o que não deixa de ser verdade. Mas uma coisa precisa ficar clara: é graças a ele
que existe vida em nosso planeta. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz
com que a temperatura média do globo se conserve nos limites necessários para a
manutenção da vida, em torno de 14,5 graus Celsius. Ele ocorre em razão da
existência de gases, como o carbono, que estão naturalmente na atmosfera e
impedem a dissipação para o espaço de parte da radiação vinda do Sol, que é
absorvida e refletida pela Terra.
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O problema é que, por causa da ação do homem, esse benéfico "cobertor"
atmosférico está se transformando num forno. O intenso uso de combustíveis
fósseis - especialmente carvão e petróleo – e a utilização predatória da terra
(desmatamento, queimadas, depósitos de lixo) liberam na atmosfera uma imensa
quantidade de gases que retêm calor - dióxido de carbono, metano e óxidos de
nitrogênio-, intensificando o efeito estufa. O IPCC defende a tese de que essas
atividades teriam causado um aumento de 0,7 grau no século XX.
AUMENTO DAS EMISSÕES
Desde a Revolução Industrial, há mais de 200 anos, nossas atividades econômicas
são baseadas na queima de combustíveis fósseis. A energia que consumimos para
gerar eletricidade e aquecimento, para nos locomovermos em viagens de carro,
avião ou navios e para mover a atividade manufatureira contribui com cerca de
metade das emissões dos gases de efeito estufa. Outras atividades, como a
agricultura, a derrubada de florestas e a manutenção de aterros sanitários,
também despejam no ar enorme quantidade de gás carbônico, metano e óxido
nitroso.
Todas essas atividades são realizadas mais intensamente nos países
desenvolvidos. Estados Unidos, Japão e muitas nações europeias apresentam
elevada produção de gases estufa per capita, principalmente por causa do uso de
automóveis e da elevada industrialização. Contudo, países em desenvolvimento,
como China e Brasil, vêm aumentando significativamente as emissões desses
gases nos últimos anos. Os chineses já ultrapassaram os norte-americanos como
os maiores poluidores do planeta, sendo responsáveis por um quarto das
emissões mundiais. No Brasil, 61% das emissões de gases-estufa estão ligadas
ao desmatamento.
EM BUSCA DE UMA ECONOMIA VERDE
Apesar de parecer um palavrão, a sustentabilidade está presente no
cotidiano de todos nós. Separar o lixo em casa, economizar água, desligar as luzes
quando desnecessário, não jogar lixo no chão, escolher eletrodomésticos que
economizem energia, cuidar de plantas e animais. Essas ações nos parecem muitas
vezes naturais, mas nem sempre foi assim.
Faz apenas algumas décadas que os primeiros ambientalistas, cientistas e
pesquisadores passaram a defender a preservação dos mananciais e dos biomas, a
redução no consumo de energia, a deposição adequada do lixo e a reciclagem de
materiais. A diferença, agora, é que essa visão ambientalista contamina a
economia globalizada, levando empresas e governos a reconsiderar seu modelo
econômico. Isso faz com que sejam promovidas campanhas de conscientização
que atingem largamente a população. O meio ambiente transforma-se numa
questão estratégica para a vida econômica, social e cultural, e o desenvolvimento tem
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de ser sustentável - ou seja, deve incluir em seus pressupostos a manutenção de
recursos naturais e o bem-estar dos cidadãos.
No início dos anos 90, durante a Conferência Eco 92, realizada no Rio de Janeiro,
os temas da sustentabilidade e da preservação ambiental ganharam mais força e o
reconhecimento de diversos países. Em 2012, vários líderes mundiais voltaram a
se reunir na Rio+ 20, com o objetivo de fazer um balanço do que foi feito e discutir
novas formas de equilibrar as atividades econômicas com a preservação do meio
ambiente.
Para boa parte dos governos do mundo e dos cientistas reunidos por eles,
organizados no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o
clima da Terra está passando por um aquecimento global, que estaria sendo
provocado pela ação humana, com a liberação de poluentes na atmosfera que
acentuam o efeito estufa. Também está na pauta a preservação da biodiversidade
do planeta, que implica equilíbrio e estabilidade de ecossistemas e seu
aproveitamento pela humanidade de forma a preservá-las. O uso descontrolado
de matérias-primas, o crescimento caótico das cidades e o desmatamento são
temas que integram toda essa discussão.
Mais difícil do que apontar os erros em relação à forma de tratar o meio ambiente
é achar soluções possíveis dentro de realidades tão diversas. Na hora de aplicar
medidas concretas, esbarra-se em diferentes interesses de cada país ou grupo
social, e a grande questão de quem arca com o ônus das políticas de preservação.
No plano mundial, os países mais desenvolvidos alegam que a crise econômica
impede a implementação de medidas em larga escala, pois afetariam ainda mais
sua economia, agora fragilizada. Por sua vez, as nações em desenvolvimento, que
apresentam crescimento, não querem prejudicar sua economia, em expansão.
COMO TUDO COMEÇOU
Há quatro décadas discutem-se as questões ambientais em âmbito global. Em
1972,na Conferência Mundial de Estocolmo, abordou-se pela primeira vez a
produção (principalmente industrial) dos países ricos como causa importante da
degradação da natureza. Essa perspectiva marcou uma nova etapa da
preocupação ambiental.
Depois, em 1987, o Relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial de
Meio Ambiente e Desenvolvimento, retomou a questão, lançando o conceito de
desenvolvimento sustentável, cuja proposta visa a compatibilizar o crescimento
econômico com o equilíbrio ambiental, de maneira a garantir a satisfação das
necessidades das gerações presentes e futuras.
Outro marco foi a Eco 92, a conferência mundial sobre meio ambiente realizada
no Rio de Janeiro, em 1992. O encontro aprovou o documento Convenção sobre a
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Mudança do Clima,que trata do aquecimento global, e a Convenção sobre a
Diversidade Biológica, que trata da preservação dos ecossistemas e hábitats. O
documento mais abrangente elaborado pelo encontro foi a Agenda 21, um plano
que estabelece estratégias globais, nacionais e locais para promover o
desenvolvimento sustentável no mundo.
A Agenda 21 traduz os compromissos com o desenvolvimento sustentável em 27
princípios, calcados em três premissas:
 e a de que os países desenvolvidos devem mudar seu padrão de produção e
consumo e, portanto, seu modelo econômico;
 a de que os países em desenvolvimento devem manter as metas de
crescimento, mas adotar métodos e sistemas de produção sustentáveis;
 a de que as nações desenvolvidas devem apoiar o crescimento das mais pobres,
com recursos financeiros, transferência de tecnologia e reformas nas relações
comerciais e financeiras internacionais.

A partir de então, cada país signatário é considerado parte dessa convenção e
indica representantes para as discussões, realizadas uma vez por ano,numa
Conferência Geral das Partes (cuja sigla é COP).Amais importante delas,até hoje,
foi a terceira conferência (a COP-3), que ocorreu em 1997,em Kyoto, no Japão.
Criado no encontro, o Protocolo de Kyoto é um importante documento por ter
sido o primeiro acordo oficial com metas e prazos para reduzir as emissões de
gases do efeito estufa. O documento estabeleceu diferenças entre os países ricos,
que tinham metas percentuais de redução por ser os principais responsáveis pelos
gases emitidos nos últimos dois séculos, e aqueles em desenvolvimento e
industrialização recentes, entre os quais Brasil, China e Índia, que se
comprometiam a adotar medidas sem metas pré-estabelecidas.
O protocolo, porém, demorou para entrar em vigor, pois deveria ter a adesão de
um número de países que representasse pelo menos 55% das emissões globais
(relativas a 1990). Isso só aconteceu em 2005, quando superou esse patamar com
a adesão da Rússia, valendo a princípio para o período de 2008 até o fim de 2012.
No entanto, qualquer redução significativa continuou dependendo dos grandes
emissores - e nem todos ratificaram o acordo. A principal ausência foi dos Estados
Unidos, que se recusam a assinar o protocolo se não houver metas de redução
obrigatórias para todos os países em desenvolvimento. Eles alegaram, ainda, que
a economia do país seria bastante afetada. Mais tarde, com a não participação
norte-americana, outras nações também abandonaram os compromissos
firmados no protocolo.
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Os governos de Canadá, Japão, Austrália e Rússia passaram a fazer coro com os
Estados Unidos na reclamação contra as economias emergentes, que passaram a
ter grande peso no balanço de emissões. Países como China, Índia e Brasil não
são considerados ricos e, portanto, não têm metas obrigatórias. No entanto, o
crescimento econômico dessas nações nos últimos anos, principalmente das
superpopulosas China e Índia, aumentou muito a emissão de carbono global, sem
que eles tenham que cumprir metas.
NOVAS PERSPECTIVAS
Havia expectativa de que um novo acordo fosse acertado na COP-15, que
aconteceu em 2009, em Copenhague (Dinamarca), mas ela fracassou. Na
conferência seguinte, a COP-16, realizada em 2010, em Cancún (México), os
participantes priorizaram a regulamentação de medidas já discutidas para
enfrentar ou amenizar as consequências do aquecimento global. A principal delas
foi a criação de um Fundo Verde, no qual os países ricos se comprometeram a
depositar 30 bilhões de dólares, até o fim de 2012, para ajudar os países pobres a
adotar medidas na área ambiental. Também foi aprovada a criação do mecanismo
de Redução de Emissões e Degradação Florestal (Redd, sigla em inglês), que
permitirá a países como o Brasil receber compensações financeiras para
preservar suas florestas.
A primeira etapa do Protocolo de Kyoto vencerá em 2012 sem alcançar seus
objetivos. Ainda se tentava chegar a uma nova fase do acordo, na COP-l7,
realizada em Durban, na África do Sul, em dezembro de 2011.Apesar da recusa
das nações desenvolvidas em assinar qualquer compromisso, chegou-se a um
consenso: o prazo de validade da primeira etapa do protocolo teve seu final
prorrogado por mais cinco anos, até 2017. Com esse acordo, as nações assinaram
um documento que deve servir de base para um futuro novo protocolo.
Esse documento-base, chamado Plataforma Durban, fixou uma agenda que
culminará na criação, em 2015, de um novo acordo que obriga todas as nações - e
não apenas aquelas listadas no Protocolo de Kyoto - a cumprir metas de redução
nas emissões a partir de 2020. Na prática, a plataforma é só uma promessa. Mas,
no mundo das políticas globais, significa um avanço na luta contra as mudanças
climáticas - ainda mais levando em conta que os dois maiores poluidores do
mundo, China e Estados Unidos, concordaram em integrar esse pré-acordo.
Aqui no Brasil, a lei que institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas,
sancionada pelo presidente Lula no início de 2010, estabelece a meta brasileira de
redução nas emissões de CO2 entre 36% e 39% até 2020, usando como
parâmetro as emissões projetadas para esse período se nada fosse feito. Como o
desmatamento é responsável por cerca de 75% das emissões brasileiras, essa
meta implica diminuir o índice do país.
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Ao organizar a Rio+20, a intenção das Nações Unidas era debater também como a
crise econômica mundial pode ser uma boa oportunidade para rever o modelo
econômico atual. As mudanças propostas deveriam se apoiar sobre três pilares:
sociedade, economia e meio ambiente. Assim, à lista de questões ambientais, a
ONU acrescentou o combate à pobreza e à fome e a crise econômica mundial. Por
isso, o documento final da conferência aborda formas de promover uma
"economia verde", que não prejudique o meio ambiente, promova a eficiência no
uso dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, promova a erradicação da pobreza
e da fome. Há quem critique o documento por apresentar uma pauta ampla
demais, que pode não resultar em avanços concretos. Segundo os críticos, seria
melhor tratar apenas das questões do meio ambiente, que já são suficientemente
complexas. Para evitar que a questão se mantenha no terreno do debate teórico,
seria preciso estabelecer metas específicas para cada ação, com valores claros a
ser alcançados dentro de prazos determinados.
Mas as propostas das conferências exigem políticas de governo para que saiam do
papel e sejam postas em prática, o que não é tarefa fácil. Esse desafio é o que
chamamos de Governança Global, ou seja, como os países se organizarão, em
termos de metas, acordos, protocolos e instituições, para colocar a economia
verde em prática. As nações desenvolvidas deixaram a desejar quanto a promover
a igualdade de oportunidades. A transferência de tecnologia ficou aquém do
esperado. A ajuda financeira prometida às nações pobres pelos 22 países mais
ricos do planeta também está longe de atingir o compromisso assumido, em parte
devido à crise econômica global.
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Camada de Ozônio
Diversas mudanças climáticas bruscas já ocorreram no mundo, como as ondas de
calor nos anos 1980, considerada a década mais quente do século XX. Embora as
ondas de calor possam estar relacionadas a processos naturais, não há dúvida de
que os gases produzidos pela atividade humana e lançados na atmosfera
contribuem para o aumento da temperatura média da Terra. O gás ozônio,
presente naturalmente na estratosfera, desempenha uma função de extrema
importância: ele filtra cerca de 70% a 90% dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol.
Não fosse a presença da camada protetora de ozônio, os raios ultravioletas
atingiriam diretamente a Terra e, em consequência, teríamos uma elevação de
temperatura tão violenta que destruiria qualquer forma de vida aqui existente.
No entanto, é preciso lembrar que, no nível do solo, o ozônio é uma forma
perigosa de poluição, exercendo ação tóxica sobre vegetais e seres humanos.

(Atlante geográfico moderno De Agostini. Novara: Instituto Geográfico De Agostini, 1998. P.14-15.)

Atualmente, muito se discute o problema da destruição da camada de ozônio. A
diminuição desta camada ameaça a saúde humana, podendo provocar doenças,
como câncer de pele, queimaduras, envelhecimento precoce, catarata ocular e
imunodeficiência. Mas ela também afeta a flora e a fauna, além de influir no clima
do planeta.
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Desde
1974,
estudos
associam a destruição do
ozônio
estratosférico
ao
maciço e descontrolado uso
dos CFCs, um grupo de gases
utilizados principalmente nos
sistemas de refrigeração e na
produção
de
aerossóis
(sprays), solventes, isopor etc.
Uma vez presentes na
atmosfera e submetidos a
reações químicas (liberação de
íons
de
cloreto
na
estratosfera) e a reações com outros gases, os CFCs - compostos de cloro (Cl),
flúor (F) e carbono c) - adquirem a propriedade de destruir o ozônio. Estudos
recentes comprovaram uma diminuição de 3% a 4% da camada de ozônio na
Antártida, originando o chamado buraco na camada de ozônio. A quase
totalidade dos CFCs presentes na atmosfera dessa região provém dos países
industrializados e é transportada pela circulação atmosférica (massas de ar).
Em 1987, no Protocolo de Montreal (Canadá), 24 países desenvolvidos assinaram
um compromisso de redução da produção de CFC, substituindo-o por gases
menos nocivos. De fato, o uso desses gases tem se reduzido e o buraco na camada
de ozônio pode diminuir ou mesmo desaparecer se forem mantidas as
providências estabelecidas também em outras convenções mundiais (Estocolmo,
na Suécia, 1972; Rio de Janeiro, 1992; Kyoto, no Japão, 1997 etc.). O buraco na
camada de ozônio é detectável por meio de imagens de satélites, como podemos
observar na figura.

Imagem de setembro de 2004 feita por
satélite de monitoramento da NASA que
mostra o buraco na camada de ozônio sobre a
Antártida. Este buraco é consequência da
emissão de gases ao longo de anos, em todo o
planeta.
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Chuva Ácida
Trata-se de chuva, neve ou neblina com alta concentração de ácidos em sua
composição. Com a denominação genérica de chuva ácida, sua origem são os
óxidos de nitrogênio (NOx) e o dióxido de enxofre (SO2) liberados na atmosfera
pela queima de combustíveis fósseis (principalmente o carvão mineral). Esses
compostos reagem com o vapor de água presente na atmosfera, formando o ácido
nítrico (HNO3) e o ácido sulfúrico (H2SO4), que, mais tarde, se precipitam e
alteram as características do solo e da água, prejudicando lavouras, florestas e a
vida aquática. Também danificam edifícios e monumentos históricos.
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TESTES
1. (ENEM)

No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se
após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na
a) redução da flora.
b) elevação das marés.
c) erosão das encostas.
d) laterização dos solos.
e) fragmentação das rochas.
2. (ENEM) Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a
poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, dentre outros materiais, o
dióxido de enxofre (SO2), que pode ser transportado por muitos quilômetros em
poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões
distantes, causando vários danos ao meio ambiente (chuva ácida).
Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais.
Considere as seguintes obras:
I. monumento Itamarati – Brasília (mármore).
II. esculturas de Aleijadinho – MG (pedra sabão, contém carbonato de cálcio).
III. grades de ferro ou alumínio de edifícios.
A ação da chuva ácida pode acontecer em:
a) I apenas
b) I e II apenas
c) I e III apenas
d) II e III apenas
e) I, II, e III
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3. (ENEM) Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e
N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito
estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto
para a emissão quanto para o sequestre desses gases, dependendo do manejo da
matéria orgânica no solo.
ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos da Química Nova na Escola.
São Paulo, n. 5 nov. 2003 (adaptato).
De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do
efeito estufa?
a) Evitando a rotação de culturas.
b) Liberando o CO2 presente no solo.
c) Aumentando a quantidade matéria orgânica do solo.
d) Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo.
e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo.
4. (ENEM) “Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco
Mendonça afirmava:
A conservação do calor na Troposfera ocorre a partir da perda de energia da
superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de
ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor
sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono (CO2)
é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera, mas o vapor
d’água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio, e o clorofluorcarbono
(conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na
Tropopausa/Estratosfera) também são gases causadores do efeito estufa. Além
desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são
importantes contribuintes no processo de aquecimento da Troposfera, uma vez
que também atuam como barreira à livre passagem das radiações infravermelhas
emitidas pela superfície”.
(Climatologia, Ed. Oficina de Textos.)
A partir da leitura do texto, conclui-se que
a) as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta
frequência, como os raios X.
b) apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito
estufa.
c) o efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera.
d) gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem
interferir no recrudescimento do efeito estufa.
e) o vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa
sua livre reflexão para o espaço exterior.
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5. (Fuvest) Entidades ligadas à preservação ambiental têm exercido fortes
pressões para a redução da produção de gases CFC (clorofluorcarbonos). Isto se
deve principalmente ao fato de os CFC
a) reagirem com H2O, produzindo ácidos e chuva ácida.
b) reagirem espontaneamente com O2, produzindo CO2 e agravando o efeito
estufa.
c) escaparem para o espaço provocando o fenômeno da inversão térmica.
d) reagirem com oxigênio a baixas pressões, produzindo ozônio.
e) produzirem sob a ação da luz átomos livres, que reagem com o ozônio.

Gabarito: 1.a / 2.e / 3.c / 4.d / 5.e
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