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 A ciência é um método de investigação da realidade. Desde que foi 

desenvolvido, na Revolução Científica, a compreensão da natureza tem 

avançado de maneira exponencial, e essa compreensão deu origem a 

tecnologias nunca antes sonhadas. O mundo contemporâneo é filho da ciência.  

 As transformações que a Ciência & Tecnologia geraram na sociedade 

são enormes e sem qualquer paralelo histórico. Estima-se que 10 mil anos a. 

C. a população humana era cerca de 4 milhões. Levaram dez milênios até que 

ela atingisse estimados 190 milhões. Em 1820, já éramos 1 bilhão; hoje, somos 

7,7 bilhões de pessoas. Durante o longo período de baixo crescimento 

populacional, o índice de fertilidade humano foi sempre muito elevado; mas os 

nascimentos eram quase zerados por mortes causadas por doenças – 

principalmente infecciosas –, pela fome e pela ausência de qualquer medicina 

científica. Três séculos atrás – no limiar da Revolução Industrial –, nove em 

cada dez humanos eram analfabetos que viviam nos limites da inanição. 

Trabalhavam no mínimo 70 horas por semana, da infância até a morte precoce. 

Direitos humanos eram não mais que uma bandeira do Iluminismo, que 

começava a tornar-se realidade a partir das revoluções americana e francesa.  

 O Iluminismo – filho da Revolução Científica e pai da Revolução 

Industrial (RI) – foi talvez o maior sonho realizável da humanidade. Ele foi um 

movimento filosófico fundado na crença de que, por meio da razão e do 

empirismo científico, poderíamos alcançar a liberdade, o progresso, a 

igualdade, a tolerância e o Estado laico. Pode ser que o sonho se realize. Nas 

nações que primeiro abraçaram o iluminismo, não há mais analfabetos, exceto 

uma ínfima minoria com deficiências cognitivas insuperáveis. As pessoas 

trabalham umas 35 horas por semana, têm férias remuneradas e dinheiro para 

fazer turismo confortável. Gozam de vários benefícios sociais, como educação, 

saúde, aposentadoria e pensões.  

 Todavia, em muitos aspectos estamos progredindo muito mais 

lentamente do que é possível. A desigualdade de renda e de oportunidades 

ronda a humanidade, como um espectro. O tribalismo – terrível herança da 

evolução darwiniana – e as inúmeras discriminações que ele gera, impede 

colaboração entre as sociedades – no sentido mais amplo, entre ‘nós e eles’. O 

presente século, e talvez ainda parte do século vindouro, será uma perigosa 

travessia. 

 Dentre os dragões que nos aterrorizam, vemos os problemas ambientais 

– com destaque para o aquecimento global – gerados pelo crescimento 

acelerado e sem os necessários controles. Como a ciência foi o promotor 



primário desse crescimento, ela ganhou muitos inimigos, e não poucos deles 

também declaram guerra à modernidade. Este breve ensaio é uma defesa da 

ciência. Várias organizações de cientistas, em geral financiadas pela indústria 

do carvão e do petróleo, negam o aquecimento global ou sua origem 

antropogênica. Muitos movimentos ambientalistas, embora inspirados em 

propósitos nobres e movidos por forte militância, amparam-se em 

pseudociência na defesa de suas teses, o que os torna parte do problema, não 

da solução. Só a ciência, com a sua tradicional consideração de nuances e 

julgamento informado das alternativas, pode ajudar a sociedade a adotar as – 

provavelmente – melhores soluções, a escolher a melhor alternativa nas 

encruzilhadas do caminho. 

 

 

 Consenso sobre o aquecimento global 

 

 Nas três ou quatro últimas décadas, firmou-se entre os climatologistas 

um sólido consenso de que a temperatura média da Terra vem se elevando 

desde o início do século XX, e que esse aquecimento é causado 

principalmente pela ação humana.  A RI iniciou-se quando a Terra estava se 

resfriando lentamente por causas naturais, e por um tempo esse fenômeno 

suplantou o aquecimento antropogênico. No período 1850-1900, a temperatura 

do planeta ficou estável, mas depois disso o aquecimento iniciou-se com 

velocidade crescente. Desde 1900, a temperatura média subiu cerca de 0,9ºC. 

Muitas organizações têm feito estudos científicos sobre o assunto. Dentre elas, 

destaca-se o Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 

criado pela ONU em1988. Cerca de 120 países membros da ONU participam 

do painel, que inclui milhares de cientistas voluntários. O IPCC não tem foco 

limitado no aquecimento global; nele se incluem as mudanças climáticas – 

mudanças nos regimes de chuva, aumento da umidade do ar, impacto dessas 

mudanças na agricultura – e as políticas e ações que podem amenizar as 

mudanças climáticas e promover melhor adaptação a elas. Ele já produziu 

cinco Relatórios de Avaliação (AR) – o último liberado em 2014 – e o sexto é 

aguardado para 2022. O IPCC não realiza pesquisa original sobre questões 

climáticas. Seus relatórios apoiam-se em milhares de estudos publicados por 

climatologistas. Como a preparação dos seus relatórios envolve ampla 

discussão entre os participantes, e o texto final tem de ser revisto e aprovado 

por todas nas nações envolvidas, os AR são sempre um pouco defasados da 

fronteira do conhecimento sobre os problemas climáticos.   

 

 Gráfico taco de Hóquei do aquecimento 

 

 Com base em registros indiretos da temperatura – conteúdo de oxigênio 

pesado nas geleiras, anéis de crescimento de árvores, corais marítimos, dentre 



outros – há várias tentativas de reconstrução da evolução da temperatura da 

Terra. Para o entendimento do aquecimento global que vivemos, a mais 

importante delas foi feita por Michael E. Mann, Raymond S. Bradley e Malcoln 

K. Hugues em 1999 (MBH99). O gráfico resultante recebeu o nome de taco de 

Hóquei, devido à sua forma. A figura 1 é uma versão adaptada do gráfico 

MBH99  

Figura 1 – Reconstrução da temperatura média no hemisfério norte nos últimos 1000 

anos, baseada no gráfico MBH99. A linha azul claro representa as temperaturas 

calculadas por registros indiretos; a linha azul escuro, os cálculos feitos por MBH por 

meio de estatística avançada. A linha vermelha, registros instrumentais diretos; os 

pontos verdes representam médias de 30 anos dos cálculos estatísticos. 

  

O gráfico taco de hóquei é um dos mais famosos da história da ciência e 

provavelmente o mais discutido. Ele foi um dos focos do AR de 2001 do IPCC, 

do qual Mann foi um dos principais relatores. Mann, nascido em 1965, ainda 

muito jovem ganhou proeminência entre os climatologistas. Seu talento é 

incomum, e ele teve formação multidisciplinar e esmerada. Já na adolescência, 

divertia-se resolvendo problemas desafiadores por simulação em computador. 

Fez, na Universidade da Califórnia em Berkeley, bacharelado em física e 

matemática aplicada, e mestrado em física. Ingressou no programa de 

doutorado em física na Universidade de Yale, mas despertou-se para o 

problema climático e concluiu doutorado em geofísica, com tese em 

climatologia.  

 



Negacionistas do aquecimento antropogênico 

 

Registros indiretos da temperatura são intrinsecamente imprecisos. 

Como se vê na figura 1, a incerteza nos registros indiretos é comparável ao 

aumento da temperatura desde a era pré-industrial. Se considerarmos que o 

que se obtém desses registros depende do método de análise, o grau de 

convencimento da figura fica ainda menor. Não surpreende, portanto, que o 

gráfico taco de hóquei tenha sido muito contestado. O negacionismo do 

problema climático é um movimento forte. Nele vemos pessoas com posições 

bem distintas. Alguns negam que a Terra esteja se aquecendo, e sustentam 

que a crise climática é uma fabricação de pessoas que se opõem ao 

capitalismo norte-americano. Essa posição extrema já é pouco comum entre 

cientistas, mas ainda é muito forte na extrema direita dos EUA, do Brasil e de 

outros países. O setor industrial ligado a combustíveis fósseis tende a sustentar 

essa opinião e a financiar negacionistas de todos os naipes. Há os que 

admitem o aquecimento antropogênico, mas não o ‘alarmismo’ em torno dele; 

afirmam que o aquecimento não é calamitoso, alguns até mesmo que ele é 

benéfico.  

Uma terceira linha sustenta que o aquecimento decorre de causas 

naturais, não de CO2 emitido pela ação humana. Há uma reconhecida 

correlação entre aumento de temperatura global e elevação da concentração 

de CO2 na atmosfera – obtida por estudos das geleiras glaciais –, válida para o 

último milhão de anos. Entretanto, como não se sabe ao certo o que causa as 

variações naturais da temperatura da Terra, a relação causa-efeito nesta 

correlação pode ser vista de dois lados: a) maior concentração de CO2 causa 

aquecimento; b) aquecimento provoca liberação de CO2 para o ar, 

principalmente pelos oceanos. Um tipo de dado pode dizer se o aumento da 

concentração de CO2 atmosférico de 280 partes por milhão (ppm) antes da RI 

para 412 ppm em 2019 vem da queima de combustíveis fósseis ou de 

aquecimento por causas naturais. Um dos isótopos do carbono, o C14, é 

radioativo, com meia-vida de apenas 5,7 mil anos. Como o carvão mineral e o 

petróleo foram criados há milhões de anos, neles não há C14. Segundo a 

NASA, medidas do conteúdo de C14 na atmosfera mostram que o aumento de 

CO2 atmosférico decorreu principalmente da queima de combustíveis fósseis. 

 

Organizações envolvidas na polêmica 

 

 Há fortes organizações envolvidas na polêmica sobre o clima. A principal 

e de longe a mais respeitada delas é o IPCC. Dentre as organizações 

negacionistas, destacam-se o The Science & Environmental Policy 

Project (SEPP), fundado em 1990, o Competitive Enterprise Institute (CEI), e o 

Heartland Institute, ambos fundados em 1984. Este último publicou o mais 

elaborado contraponto aos relatórios do IPCC, o Painel Não Governamental 



sobre Mudanças Climáticas (2008), de 800 páginas. Essas organizações 

envolvem cientistas de prestígio. O SEPP foi fundado pelo físico Siegfried Fred 

Singer, nascido em 1924, com doutorado na Universidade de Princeton em 

1948 e carreira de destaque nas áreas espacial e climatológica. O prólogo do 

mencionado relatório de 2008 foi redigido por Frederick Seitz (1911-2008), 

físico notável, pioneiro em Física do Estado Sólido, presidente emérito da 

Universidade Rockfeller e ex-presidente da Academia Nacional de Ciências dos 

EUA. Membros das organizações negacionistas publicaram dezenas de livros 

onde misturam argumentos técnicos com acusações de que artigos contrários 

ao consenso sobre as mudanças climáticas costumam ter publicação rejeitada 

por questões políticas. Sobre os negacionistas, pesa a acusação comprovada 

de em geral serem financiados por empresas ligadas a combustíveis fósseis. 

Há mais de 160 organizações ou instituições atuantes na defesa do 

clima, no financiamento de pesquisa sobre o assunto ou em políticas de 

redução da emissão de gases estufa. Dentre as organizações não 

governamentais, a Union of Concerned Scientists (UCS), fundada em 1969 por 

estudantes e professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) 

destaca-se pela abordagem científica de uma diversidade de problemas em 

que a ciência pode ter um papel importante. Henry W. Kendall, prêmio Nobel 

de física de 1999, foi um dos líderes criadores e presidente da UCS por vários 

anos. Em 1992, a UCS divulgou o World Scientists’ Warning to Humanity, um 

documento conciso que aponta vários problemas. O documento, escrito por 

Kendall e assinado por 1700 destacados cientistas – 72 deles detentores de 

prêmios Nobel em ciências – começa com a frase “Os seres humanos e o 

mundo natural estão em rota de colisão“. O documento recomenda a 

substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia e a 

contenção do crescimento populacional. Em outro documenta alerta, World 

Scientists’ Warning to Humanity: a Second Notice, assinado por 15.664 

cientistas, UCS recomenda a redução per capita de energia, carne e outros 

produtos.  

 

Greenpeace: forte militância e pouca ciência 

 

O Greenpeace é a mais famosa ONG voltada para a defesa do meio 

ambiente. Foi fundado em 1971, no Canadá, como parte da onda do pácifismo, 

do movimento antinuclear, da luta contra a guerra do Vietnã e da contracultura 

da época. Sua sede mudou-se para Amsterdã, e hoje ele tem escritórios em 55 

países.  

A militância do Greenpeace é forte e eficiente. Promoveu vários 

movimentos bem-sucedidos, como a luta contra testes nucleares, a defesa dos 

animais e da Antártica. Ganhou com isso prestígio internacional e milhões de 

colaboradores. Tem uma receita anual de 400 milhões de dólares – oriunda de 

doações de pessoas físicas –, que despende em campanhas na mídia (9% da 

receita), administração e ações diretas da militância. Todo o complexo é 



administrado de forma centralizada pela sede em Amsterdã, controlada por 

poucos burocratas. Não tenho notícia de cientistas eminentes com influência na 

administração ou definição das linhas de ação do Greenpeace. 

Sendo hoje uma combinação de ativistas e de burocratas, o Greenpeace 

não é capaz de eleger suas ações segundo princípios científicos. Por um lado, 

defende ações políticas e econômicas que controlem o aquecimento global, no 

que tem respaldo no consenso científico sobre o aquecimento antropogênico. 

Também atua contra o desmatamento e a poluição ambiental, o que nenhum 

cientista sério contesta. Por outro lado, opõe-se a muitas ações que poderiam 

reduzir a emissão de carbono, como passaremos a discutir. 

O Greenpeace sempre combateu o uso da energia nuclear, que poderia 

ter evitado a atual crise climática. Muitos cientistas importantes opuseram-se 

ao uso da energia nuclear, dentre eles muitos físicos. Achavam os reatores 

excessivamente perigosos, apontavam também a dificuldade de armazenar 

com segurança os rejeitos radioativos que eles geram. A história mostrou que 

os reatores na verdade são a fonte mais segura de energia. Novas tecnologias 

os tornaram ainda mais seguros. 

A posição da UCS sobre energia nuclear sempre foi clara. Aponta os 

riscos envolvidos e acha necessário que as agências reguladoras da área 

tenham o poder necessário para impor suas normas de segurança. Aponta 

ainda que ela ainda é muito cara para competir, sem incentivos financeiros, 

com a energia gerada pela queima de combustíveis fósseis. Outra organização 

de cientistas profissionais dedicada a estudar o aquecimento global é o Deep 

Decarbonization Pathways Project (DDPP), criado em 2013. Segundo esse 

grupo de trabalho, a amenização do aquecimento – em particular o projeto de 

mantê-lo no limite de 2ºC acima do nível pré-industrial – depende 

inevitavelmente de grande aumento na produção de energia nuclear.  

  

Nas demais alternativas para substituição dos combustíveis fósseis, 

temos hidrelétricas, a energia eólica, a energia fotovoltaica, os aquecedores 

solares de água, e os biocombustíveis. As energias eólicas e fotovoltaicas são 

intermitentes. Parte da energia gerada por elas precisa ser armazenada em 

baterias, muito caras, ou na forma de energia potencial   gravitacional pelo uso 

de hidrelétricas reversíveis. Temos ainda a energia geotérmica e a oriunda das 

marés, ainda incipientes. Ocorre que o Greenpeace opõe-se tanto aos 

biocombustíveis quanto às hidrelétricas. Segundo eles, a produção de 

biocombustíveis aumenta o desmatamento e reduz a produção de alimentos. 

Pelo menos no caso do Brasil, vários estudos técnicos apontam ser possível 

aumentar a produção de biocombustíveis e de alimentos sem que se derrube 

uma única árvore. As hidrelétricas, segundo o Greenpeace, causam danos 

ambientais excessivos. Assim, o Greenpeace aponta corretamente um grande 

problema, o da queima de combustíveis fósseis, e ao mesmo tempo opõe-se 

ao uso das alternativas viáveis para a sua solução. O impasse rende frutos ao 

Greenpeace, cuja receita sempre cresce por meio de campanhas de doação 



para ajuda-los a salvar o mundo. Surpreende também que o Greenpeace não 

se inclua nos proponentes do aumento do uso de gás natural em usinas 

termelétricas, uma vez que essas usinas geram muito menos carbono que o 

óleo ou o carvão para cada megawatt-hora de energia gerada. 

 

Organismos geneticamente modificados (OGM) 

 

Os OGM têm um enorme futuro, dada a sua capacidade de criar plantas 

mais produtivas, mais nutrientes e de cultivo menos poluidor. OGM menos 

sensíveis aos problemas climáticos provavelmente serão também criados. Mas 

seu desenvolvimento está praticamente paralisado pelo temor público de que 

tais alimentos possam fazer mal a pessoas ou animais. Amplos estudos 

científicos financiados ou até mesmo comissionados por órgãos públicos 

apontam que os OGM são seguros como alimento e benéficos ao meio 

ambiente. O mais amplo desses estudos, comissionado pelas academias norte-

americanas de Ciências, de Medicina e de Engenharia, gerou o livro 

Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects, PDF gratuito 

disponível em www.nap.edu/.../genetically-engineered-crops-ex... 

 Sobre a segurança dos OGM, há um consenso científico pelo menos tão 

sólido quanto ao referente ao aquecimento global antropogênico. Mas o 

Greenpeace mantém sua oposição aos transgênicos e milita agressivamente 

nesse assunto. Muito do temor que as pessoas têm dos OGM decorre dessa 

militância. Há de fato um problema conjuntural referente aos OGM: um número 

ínfimo de empresas controla as plantas modificadas hoje mais cultivadas. O 

problema tem sido apontado por muitos e exige ação dos governos. Mas a 

oposição aos OGM tem um caráter fundamentalista que extrapola esse 

problema.  

Em 2016, 132 vencedores do prêmio Nobel em ciências enviaram ao 

Greenpeace uma carta onde condenam duramente o combate da organização 

aos OGM, principalmente ao arroz dourado. Este contém 23 vezes mais 

betacaroteno – que o organismo humano transforma em vitamina A – do que o 

arroz usual. Alta ingestão desse arroz poderia sanar um dos mais severos 

problemas nutricionais de países pobres da Ásia e da África: a deficiência de 

vitamina A, que causa anualmente a cegueira de 500 mil crianças. Sementes 

de arroz dourado são fornecidas gratuitamente aos pequenos produtores de 

países onde o problema é mais grave, mas eles se recusam a plantá-lo porque 

militantes anti-OGM os convenceram de que o alimento iria matá-los. Um crime 

contra a humanidade, denunciam os autores da carta. O Greenpeace 

respondeu que falta aos laureados com o Nobel a expertise relevante no 

assunto. 

 

Poluição dos oceanos  

 

http://www.nap.edu/.../genetically-engineered-crops-ex...
http://www.nap.edu/.../genetically-engineered-crops-ex...


O crescente uso de plásticos descartáveis tem criado enorme poluição 

ambiental. Ambientalistas de todos os naipes têm alertado para o problema e 

ativistas têm promovido campanhas para a redução do uso de plásticos 

descartáveis. As campanhas do Greenpeace têm sido intensas e têm um foco 

especial na poluição dos oceanos. Este é um problema realmente preocupante 

que exige atenção especial. O uso de plásticos cresce exponencialmente, e 

sua reciclagem ainda é muito incipiente. Talvez a ação de curto prazo mais 

efetiva no caso seja o descarte mais seguro do lixo plástico. Mas o 

Greenpeace, como em outras campanhas, optou por eleger uma grande 

empresa como seu alvo. No caso dos plásticos, elegeu a Nestlé.  

A maior parte do plástico descartado sem os devidos cuidados acaba 

atingindo os cursos d’água e finalmente os oceanos. Segundo um estudo 

publicado no artigo Plastic waste impacts from land into the ocean (Science, 

vol.347, p.768, 2015), 54,5% do plástico nos oceanos são provenientes de 5 

países: China (27,7%), Indonésia, Filipinas, Vietnam e Sri Lanka. Os EUA 

respondem por 1%, e a UE por menos que isso. O Brasil também saiu mal na 

foto, e responde por 1,5% desse lixo. Segundo o Greenpeace, os grandes 

poluidores dos oceanos são os países ricos. 

Finalizando, para avançarmos na solução desses problemas ambientais, 

é indispensável que os militantes do movimento verde tradicional disponham-se 

a discutir abertamente com cientistas que dedicam suas vidas ao estudo da 

natureza. A pseudociência é muito eficaz na conquista da opinião pública leiga, 

mas catastrófica na proposta de soluções. 

     


