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“Os campos (científicos) são os lugares de relações de forças que implicam tendências 
imanentes e probabilidades objetivas. Um campo (científico) não se orienta totalmente 

ao acaso. Nem tudo nele é igualmente possível e impossível em cada momento. Entre as 
vantagens sociais daqueles que nasceram (cientificamente) num campo, está precisamente o 

fato de ter, por uma espécie de ciência infusa, o domínio das leis imanentes do campo, leis não 
escritas que são inscritas na realidade em estado de tendências e de ter o que se chama em 

rugby, mas também na Bolsa, o sentido do jogo” 
Pierre Bourdieu, em Os Usos Sociais da Ciência (2003) 

1. Introdução

A natureza apresenta-se como um sistema dinâmico em constante 
mudança, do qual os seres humanos são uma parte. Uma variedade de forças - 
que vão desde distúrbios naturais à conversão de áreas naturais - está interagindo 
constantemente para determinar o ritmo e a direção dessas mudanças. Esta 
percepção da natureza tem implicações importantes tanto para a compreensão de 
como a natureza funciona, como para a formulação de respostas apropriadas aos 
problemas ambientais emergentes. Compreender melhor a taxa e a direção das 
mudanças na estrutura dos ecossistemas é vital para interpretar as tendências 
ambientais atuais e orientar o manejo de nossos recursos naturais.

Desde o período em que havia uma estabilidade climática amena há 
10 mil anos, a espécie humana vem expandindo sua influência, alterando 
significativamente as paisagens continentais. O processo de cultivo de plantas 
e a domesticação de animais para a produção de alimentos impulsionou a 
diversidade cultural com as sucessivas civilizações, até os tempos atuais. Os 
impactos crescentes e a extensa influência humana no planeta começam a deixar 
marcos e registros em escala espacial que rivalizam com aqueles associados 
a eventos geológicos. Estas marcas nos sistemas naturais, que influenciam a 
biologia, os sistemas terrestres, a química dos oceanos e a atmosfera e alteram 
os padrões climáticos globais, justificam estabelecer o registro de nossa espécie 
na escala geológica.  

Esta contribuição tem por objetivo introduzir, de forma sintética, alguns 
aspectos importantes para a compreensão dessa nova época geológica que a 
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ciência começa a definir, o Antropoceno. 

2. Escalas no Tempo e no Espaço: Os contextos Geológico, Evolutivo e 
Ecológico

Independente das mudanças globais causadas pelo Homem, nosso 
planeta está em constante transformação. As mudanças no decorrer do 
tempo geológico normalmente não são perceptíveis para as gerações de seres 
humanos, mas sabemos delas através de evidências científicas.  Toda a sucessão 
de eventos da civilização humana é apenas um pequeno lapso temporal na vasta 
história geológica do nosso planeta. Nesta percepção de distintas escalas, 
existem processos que indubitavelmente só são reconhecidos no contexto 
temporal da geologia, pois eles atuam em uma taxa imperceptível para a escala 
humana. Por exemplo, espécies estão desaparecendo por influência direta ou 
indireta das ações antrópicas, mas por conta de nossa incapacidade de notar o 
tempo evolutivo, essas extinções passam despercebidas, pois muitos desses 
organismos surgiram antes de nossa própria evolução. Além disso, o registro 
geológico demonstra que as mudancas climáticas podem levar a perturbações de 
grande intensidade, em intervalos de tempo relativamente curtos, considerando 
a escala geológica, mas que não são captadas pela instrumentação moderna. 
Muitas das informações históricas são percebidas pelas suas impressões 
deixadas no registro geológico. 

Desta forma, o método científico é importante para prever os eventos 
futuros, assim como analisar os padrões do passado. Os sistemas naturais 
dependem da interação dos fatores como circunstância, eventualidade e 
restrição. O registro geológico demonstra que muito do que tem acontecido 
no planeta, é resultado de uma conjunção de circunstâncias. Tais circunstâncias 
têm determinado os fatos subsequentes, que são dependentes das condições 
iniciais, que por sua vez, estão mudando de acordo com eventos históricos, como 
fases climáticas e processos geológicos. 

A vida na Terra teve origem há mais de 3 bilhões e meio de anos, com o 
aparecimento dos primeiros organismos unicelulares. Um bilhão de anos depois, 
estavam estabelecidos os três grupos principais de formas de vida: os Eubacteria, 
os Archaea e os Eucariontes (de onde se originaram as plantas, animais e os 
fungos).  Estes organismos primitivos eram capazes de transmitir seu material 
genético através de gerações seguintes, criando a complexidade de filogenias 
que nos tempos atuais constituem a biodiversidade da qual fazemos parte. A 
evolução da vida ocorre através de processos de variação genética nas espécies, e 
suas respectivas populações, que são estabelecidas pelo mecanismo de seleção 
natural.  As mudanças evolutivas desde a origem da vida têm sido acompanhadas 
por extensas modificações nas condições ambientais, sendo essas físicas, ou 
através de processos químicos e até devido a interações dos organimos com a 
atmosfera e oceanos. Por exemplo, o surgimento do oxigênio nos oceanos e nos 
continentes foi possível pela evolução dos organismos fotossintetizantes há 2,7 
bilhões de anos (Erwin & Valentine, 2013).

O que muitos desconhecem é que, assim como os continentes e as 
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montanhas, os ecossistemas vivos da Terra também estão passando por 
mudanças constantes. Embora tipicamente mais rápida do que o movimento 
dos continentes, a mudança ecológica ocorre a um ritmo que pode ser difícil de 
detectar ao longo do período da vida humana. Por exemplo, atividades geológicas 
recentes, ocorridas há pelo menos 10 mil anos, foram responsáveis pela formação 
da Ilha do Marajó, no Pará, que antes estava ligada à região continental. Nesse 
período, a foz do ‘paleorio’ Tocantins desaguava no equivalente ao atual rio 
Amazonas, próximo à região do hoje Estado do Amapá. Essas transformações 
substanciais nos terrenos marajoaras foram contemporâneas aos movimentos 
iniciais de migração dos primeiros paleoíndios na Amazônia vindos da América 
do Norte. 

Desde o período de colonização do continente sulamericano pelo Homem, 
ainda no início da época do Holoceno, algumas das alterações históricas que 
ocorreram nos ecossistemas naturais causadas por esses paleoíndios na 
Amazônia, foram encobertas pela recomposição dos ecossistemas florestais. 
Da mesma forma, em uma região em que a floresta densa foi desmatada, as 
florestas secundárias (capoeiras) podem levar 30 anos para recompor a biomassa 
da floresta original e 300 anos para igualar a diversidade de espécies de árvores 
com a que existia no momento da degradação. Ou seja, uma região alterada 
há mais de 500 anos não deixaria registro de sua perturbação e, somente uma 
análise científica poderia detectar esse processo de mudança.  A ocorrência de 
geoglifos (escavações em forma de trincheiras na forma circular ou quadrada) no 
oeste da Amazônia, assim como a distribuição, ainda no Holoceno, de algumas 
espécies amazônicas como a Castanha-do-Pará e outras de uso medicinal, são 
exemplos dessas dinâmicas ecológicas, em que a floresta encobriu os impactos 
iniciais dos paleoíndios. 

3. A humanidade como um forçante de mudança em escala planetária

Atualmente, a ciência tem o desafio de olhar para o passado e estabelecer 
cenários para o futuro diante do quadro complexo da interferência humana nos 
ciclos naturais. Com o constante aprimoramento tecnológico, adquirimos neste 
momento da história humana, uma influência de dimensão planetária. Esta 
singularidade na história evolutiva da vida do planeta faz com que as relações 
entre os seres vivos sejam igualmente únicas. Desde os últimos 10 mil anos, 
estamos caminhando para uma biosfera dominada por um único omnívoro, 
poucos ruminantes e uma redução drástica das províncias fitogeográficas, com 
paisagens cada vez mais homogeneizadas. Este processo tem se intensificado 
após a segunda grande guerra mundial, período conhecido como a última grande 
aceleração da humanidade.

Muitas mudanças na paisagem da Terra resultaram, ou foram fortemente 
influenciadas, pelas atividades humanas. Ao longo de nossa história, cada nova 
geração aceitou o estado do mundo herdado de seus ancestrais. Os impactos 
ambientais que precederam cada geração foram vistos como naturais, ou pelo 
menos normais, de modo que as mudanças ocorridas ao longo de várias gerações 
passaram, muitas vezes, sem serem detectadas. Mesmo hoje, enquanto 
nos esforçamos para minimizar ou reverter muitos dos impactos ambientais 
evidentes que estão ocorrendo durante nossas vidas, mudanças mais graduais 
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como a mudança climática e a perda da diversidade biológica, raramente são 
completamente percebidas. 

Na história evolutiva da Terra, a nossa espécie, mesmo sendo uma 
entre as 5-30 milhões de espécies animais existentes, controla uma parcela 
desproporcional dos recursos do planeta. Evidências da influência humana estão 
em toda parte - os padrões de uso da terra são facilmente visíveis do espaço e 
as concentrações de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e outros gases 
traços na atmosfera estão aumentando como conseqüência das atividades 
humanas. A humanidade está mobilizando uma grande variedade de minerais a 
taxas que rivalizam ou excedem as taxas geológicas. 

O impacto humano na biosfera pode ser calculado pelo uso proporcional 
da produção primária líquida (NPP).  O NPP é a quantidade de energia restante 
depois de subtrair a respiração de produtores primários (principalmente plantas) 
da quantidade total de energia (principalmente solar) que é fixada biologicamente. 
Uma vez que este processo químico fornece a base para a subsistência de todos 
os seres heterotróficos (consumidores e decompositores), podemos considerá-
lo como o recurso alimentar total na Terra. Assim, acredita-se que apenas as 
sobras dos usos desses recursos pelo Homem é que são utilizadas pelas demais 
espécies de animais viventes (5-30 milhões delas). 

Segundo Vitousek et al (1996), que iniciaram os cálculos dos impactos das 
atividades antrópicas nos ecossistemas continentais e marinhos, as estimativas 
da apropriaçao humana dos produtos da fotossíntese   podem ser consideradas 
confiáveis. Atualmente, a NASA apresenta dados das produtividades primárias 
produzidas pelo processo de fotossíntese da vegetação continental, com base 
no uso de imagens de satélites que são convertidos em complexos cálculos 
matemáticos. Apesar dos autores afirmarem que o uso humano da produtividade 
marinha é relativamente pequeno, apontam que as atividades pesqueiras têm se 
intensificado nestas últimas décadas com redes de arrasto, e isto desestruturou 
todo o processo da cadeia trófica, ao se retirar os peixes que ocupam as 
posições mais altas dessas cadeias nas diferentes comunidades das plataformas 
continentais. É justamente nessas áreas oceânicas que a complexidade das 
relações ecológicas e a diversidade biológica de seres pluricelulares são maiores. 

Adicionalmente, as mudanças das condições ambientais dos oceanos 
através de constante poluição das águas por alteração das condições químicas 
como hormônios, poluentes organoclorados, acidificação por gases de efeito 
estufa, plásticos, pilhas, entre outros, têm alterado as condições naturais, criando 
um estado artificial antropizado, que influencia, de forma extensa, as relações 
de produtividade primária.  Nos ecossistemas terrestres, a situação não parece 
muito diferente. Estima-se que o material orgânico equivalente a cerca de 40% 
da atual produção primária líquida nesses ecossistemas está sendo consumido 
por seres humanos a cada ano.

 
4- Antropoceno- a época da humanidade 

O ramo da geologia responsável pelo estudo dos eventos históricos da 
Terra é a estratigrafia, que procura compreender as relações geométricas entre 
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diferentes camadas de rochas (chamadas de estratos) e interpretar a história 
representada por essas camadas de rochas. Para melhor se compreender o 
significado disso, é importante recordar de como os geólogos dividem os 4,55 
bilhões de anos da história da Terra. A escala do tempo geológico é dividida em 
unidades temporais formais hierarquizadas. A maior unidade de tempo definida é 
o supereon, composto de eons. Eons são divididos em eras, que por sua vez são 
divididas em períodos, estes em épocas e essas em idades. Eles são estruturados 
na tabela estratigráfica internacional sob a responsabilidade institucional da 
Comissão Internacional de Estratigrafia. Especificamente, o Antropoceno seria 
uma nova época na escala formal da tabela estratigráfica.

O termo Antropoceno foi proposto pelo Nobel de Química Paul Crutzen, 
em 2000 (Crutzen, 2000), e se refere à época em que os humanos substituíram a 
natureza como a força ambiental dominante na Terra.  Afinal, se os seres humanos 
se tornaram o principal motor do planeta, isso tem de ficar marcado, de alguma 
forma, no estrato geológico. 
Um dos pontos defendidos pela comunidade científica em favor do estabelecimento 
do Antropoceno como a mais recente época geológica na história da Terra, é que 
este breve período foi intenso o suficiente para que seja significativo em termos 
de deixar marcas na superfície do nosso planeta.  Para formalizar o Antropoceno 
como época geológica é necessário encontrar descrições claras e objetivas 
desses registros. Neste caso, os dados compilados sobre os processos atuais 
devem ser analisados como se fossem informações incorporadas na estratigrafia. 
O desafio será estabelecer até que ponto o grau de mudança ambiental praticado 
pelos seres humanos pode ser considerado suficiente para uma definição 
cronoestratigráfica formal da época antropocênica. Apesar dos efeitos de gases 
estufa serem consideráveis em termos de emissões, e detectados pela sua 
preservação em geleiras, essas mudanças são muito graduais para fornecer 
marcadores úteis em um nível anual ou decadal. 

Do ponto de vista prático, um nível identificável é fornecido pela 
disseminação global de isótopos radioativos dos testes de bomba atômica 
dos anos 50. Muito embora este evento seja posterior ao início do incremento 
dos níveis dos gases atmosféricos antropogênicos, resultantes de processos 
industriais, é abrangente o suficiente e de fácil averiguação em diferentes 
estratos ao longo da superfície do planeta. Método similar foi utilizado para o 
estabelecimento do período de extinção dos dinossauros, a partir da detecção 
da incidência anormal de irídio em diversos sedimentos cretáceos no planeta, 
que seria resultante do impacto de um meteoro. O irídio é um elemento químico 
típico de asteroide. 

Zalasiewicz et al (2011), ao proporem elementos técnicos para a estratigrafia 
do Antropoceno, mencionam que para podermos inserir o Antropoceno na escala 
geológica, usando os mesmos critérios de idades das unidades existentes, 
como por exemplo, o Pleistoceno, ou o Holoceno, é necessário obter evidências 
tangíveis a partir do registro de rochas. As rochas são subdivididas em uma 
série de critérios, tais como seu caráter físico (litoestratigrafia), conteúdo fóssil 
(bioestratigrafia), propriedades químicas (quimioestratigrafia), propriedades 
magnéticas (magnetostratigrafia) e padrões dentro deles relacionados à mudança 
do nível do mar. A soma total dessas evidências é usada na datação e correlação 
de sucessões de rochas, e no contínuo aperfeiçoamento da escala de tempo 
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geológico. Os argumentos dos autores são descritos a seguir. 

Quanto à Litoestratigrafia: os diferentes padrões sedimentares 
compreendem as modificações dos ambientes de sedimentação, como o 
represamento de rios e avanços de aterros em direção ao mar, e a criação de 
novas estruturas e ambientes de sedimentação (como a canalização de rios e a 
construção de cidades). Em relação à Quimioestratigrafia: a interferência humana 
de alguns ciclos geoquímicos globais, como o do Carbono e o do Nitrogênio, está 
agora em uma escala suficiente para deixar marcadores claros nos sedimentos 
contemporâneos, tanto no que se refere a seus efeitos imediatos, como em 
termos de seus efeitos sobre outros sistemas - em particular o impacto biológico. 
A perturbação química do carbono é provavelmente a mais importante, devido 
as suas consequências potenciais, de longo alcance e de longo prazo, para 
todo o sistema terrestre, como veremos adiante. Considerando a Estratigrafia 
de sequências: o registro estratigráfico da Terra pode ser evidenciado através 
de mudanças globais do nível do mar. Os episódios de aquecimento global são 
tipicamente associados à subida do nível do mar, que pode resultar principalmente 
na expansão térmica da água do mar em épocas de baixo volume global de gelo. 
Estes fenômenos produzem alterações em estratos do fundo marinho, que 
podem ser evidenciadas, tanto em ambientes de águas rasas, como profundas. 
Muito embora o aumento do nível do mar seja pouco significativo, com elevação 
aproximada de 30 cm, é provável que venha a subir até 6 metros do atual nível de 
base, o que irá causar grandes trasntornos para parte significativa da população 
humana. Em relação à Magnetoestratigrafia, esta só pode ser detectada com 
a inversão do polo magnético e a orientaçãoo dos minerais no processo de 
formação de rochas. Uma vez que este processo leva milhares de anos, o seu 
registro em sedimentos é muito improvável. Em relação à bioestratigrafia, a 
interferência humana na composição da biota é significativa, incluindo eventos 
de extinção de espécies, desestruturação de ecossistemas por mudanças de uso 
do solo, mudanças na assembleia de espécies, eventos de migração e indução 
de espécies invasoras. As modificações na biota são tão intensas, que Ellis (2015) 
propõe uma nova classificação dos biomas, e usa o termo Antroma, ou Bioma 
antropogênico, em face do alto grau de mudança encontrada na estrutura das 
paisagens naturais da Terra. 

Durante o 35º Congresso Geológico Internacional, em agosto de 2016 na 
África do Sul, a comissão do ‘Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno’, encarregada 
pela União Internacional das Ciências Geológicas (UICG), recomendou o 
reconhecimento oficial do Antropoceno como uma época geológica. Agora, 
o próximo passo será o de encontrar os marcos geológicos que possam ser 
estabelecidos como eventos físicos de separação entre as épocas do Holoceno 
e do Antropoceno. Após esta fase, a proposta formal deverá ser analisada pelo 
UICG. Como qualquer mudança de paradigma no campo científico (Bourdieu, 
2003), existem resistências no meio acadêmico em aceitar a inclusão oficial 
do Antropoceno. Paralelamente ao processo de reconhecimento formal do 
Antropoceno, existe outra comissão de especialistas responsáveis por propor 
uma divisão da época do Holoceno em três andares. Evidentemente que conflitos 
ainda devam ocorrer entre os geólogos, pois o estabelecimento dos marcos 
estratigráficos em estratos-tipo, com marcadores precisos e confiáveis, ainda 
necessitam de ser estabelecidos. 
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Apesar das questões acadêmicas em torno do estabelecimento do 
Antropoceno, algumas características-chave incluem o reconhecimento de que 
(a) processos alterados pelo homem são de magnitude comparável aos processos 
naturais em muitos aspectos; (b) a influência humana tem múltiplas dimensões, 
e está ocorrendo em escalas do local ao global; (c) a influência humana aumentou 
consideravelmente e o ritmo de mudança desde meados do século XX, quando 
da chamada Grande Aceleração, continua a se expandir no século XXI; (d) a 
magnitude e a escala espacial da mudança podem atingir pontos de inflexão e 
fronteiras regionais ou planetárias, o que resultará em grandes mudanças no 
funcionamento do sistema terrestre; e (e) o grau de influência humana é de tal 
magnitude, que é provável ocorrer mudanças nas funções dos ecossistemas e 
surgir ecossistemas cada vez mais alterados, mesmo nas regiões mais remotas 
e protegidas (Stephen et al 2011; Yadvinder et al 2014). 

Na tabela 1 encontra-se em destaque alguns impactos humanos no 
planeta que marcam a época do Antropoceno.

Tabela 1. Principais impactos humanos na Terra.

Origem de Homo sapiens entre 250 mil e 200 mil anos atrás.

A humanidade usa 40% da produtividade primária produzida pela vegetação terrestre 
através de atividades de fotossíntese.

As atividades humanas ocupam 30% da área terrestre continental sem cobertura de 
gelo, e as áreas de aglomerações urbanas equivalem a 8% deste total. Das áreas 
com atividades agrícolas, são utilizadas 16% dos biomas antropizados (Antromas), e 
mais de 30% dessas áreas são destinadas para pastagens. 

A quantidade de material de solo e rochas removidos anualmente equivale de 30 a 
70 bilhões de toneladas, enquanto que os sedimentos transportados pelos rios aos 
oceanos varia de 8 a 51 bilhões de toneladas/ano. 

Considerando uma média de 50 kg por pessoa, a massa total da humanidade equivale 
a 350 milhões de toneladas, das quais 65 milhões de toneladas são de Carbono.

A quantidade de toneladas de carbono de todos os animais domésticos é de 120 
milhões de toneladas, a maioria vindo das atividades de pecuária. Em contraste, 
o equivalente dos mamíferos terrestres selvagens (como p. ex. roedores, tatus e 
elefantes), a massa de carbono é de apenas 5 milhões de toneladas.

Plantas terrestres contém uma massa de carbono de 550 bilhões de toneladas, e 
o desflorestamento antropogênico acumulado equivale a 200 bilhões de toneladas.

O impacto destrutivo nos oceanos é mais intenso do que nos continentes. 

A pesca por redes de arrasto cobre anualmente metade das plataformas continentais, 
e  captura um terço da produtividade primária. 

Em alguns oceanos, 97% dos peixes acima de 4 kg já foram exterminados.

O número de indivíduos de vertebrados não domesticados declinou em 52% entre 
1970 e 2010.

 Fonte: Adaptado de Davies (2016).

Muitos processos antropogênicos, incluindo sedimentação, erosão, 
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modificação do habitat e extinção de plantas e animais, agora ultrapassam os 
processos naturais.  Ceballos et al (2015) compararam a taxa normal de extinção 
com as taxas modernas. Na taxa normal, estimada a partir da análise de milhares 
de fósseis de mamíferos recuperados dos últimos 2 milhões de anos, é esperado 
que duas a cada 10 mil espécies sejam perdidas a cada 100 anos. Por exemplo, se 
temos 40 mil espécies, veremos oito extinções em um século. Uma taxa muito 
maior do que essa indicaria uma extinção em massa! Compilaram, então, a lista 
da IUCN (International Union for Conservation of Nature) de espécies extintas 
e possivelmente extintas e descobriram que 477 espécies foram extintas no 
último século.  Porém, em uma taxa normal de extinção, esperariam ver apenas 
9 extinções. Em outras palavras, esse estudo revela que houve 468 extinções a 
mais do que o esperado no último século! 

Muito embora o período exato do início do Antropoceno ainda esteja sob 
debate acadêmico, uma série de possíveis “datas de início”, correspondentes 
a uma variedade de indicadores, é apontada pelos cientistas. Assim, incluem-
se datas relacionadas com o início da Revolução Industrial (1750-1800 DC); o 
advento de solos antropogênicos (2000 anos antes do presente-ap);  início da 
agricultura (8000-5000 ap); o aparecimento de plantas e animais domesticados 
(11000-9000 ap) e a extinção dos mamutes por ação antrópica (13800 anos ap) 
(Jordan & Prosser 2014). 

Somente com os avanços do conhecimento científico e um esforço de um 
grupo internacional de cientistas é que muitas dessas questões serão resolvidas 
ou esclarecidas (Seddon et. al, 2014; Stager, 2012). 

5- Limites planetários (‘Planet boundaries’) 

O Centro de Resiliência de Estocolmo (Stockholm Resilience Centre – em 
inglês) identificou e mensurou nove fronteiras planetárias (Figura1), dentro das 
quais a humanidade pode agir seguramente, sem causar danos irreversíveis ao 
planeta.
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Figura 1. Fronteiras Planetárias . Fonte: http://www.fdc.org.br
 

De acordo com este Centro, essas barreiras são o limite para que o 
planeta se mantivesse no Holoceno, o estado de estabilidade em que o planeta 
se encontra há aproximadamente 11500 anos. Na pesquisa do SRC, estima-
se que já foram ultrapassadas três fronteiras – mudanças climáticas, perda de 
biodiversidade e alteração no ciclo do nitrogênio, mas não se sabe ao certo 
quanto tempo levará até que efeitos irreversíveis comecem a acontecer. 

Muitos dos sistemas naturais e humanos encontram-se vulneráveis a 
forçantes ambientais de longo prazo, que podem contribuir para que os mesmos 
se desestabilizem. Os pontos de inflexão são muito difíceis de predizer ainda.  
Arquivos geológicos, químicos e biológicos mostram que ocorreu um grande 
número de mudanças abruptas. Análises instrumentais mostram que desde 
1880 a temperatura média anual global aumentou entre 0,85 e 1 grau Celsius. 
Mas os principais problemas globais estão ligados a derretimentos dos gelos, 
mudanças de circulação oceânica e climática e perdas de biomas. Em relação ao 
derretimento nos polos, podemos observar a constante diminuição da extensão 
de gelo no verão na região do Ártico e da camada de gelo na Groenlândia, além 
da instabilidade na porção oeste da região Antártica. Além disso, o derretimento 
dos solos congelados (permafrost) na Sibéria poderá emitir grandes quantidades 
de CO2 e Metano retidos nos solos. Sem contar com o derretimento gradual das 
geleiras nas regiões de montanhas em todos os continentes, principalmente na 
América do Sul. 

Em relação às questões de circulação das águas oceânicas e temperatura, 
a circulação termo-hialina no Atlântico Norte, as mudanças de amplitude do El 
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Niño e as monções de verão na Índia são os principais fenômenos climáticos 
regionais responsáveis pelos impactos meteorológicos extremos. Em relação às 
perdas de ecossistemas, além do profundo impacto na biodiversidade causado 
pela devastação florestal (Vieira et al., 2004, 2008 e 2012), pode-se dizer que as 
consequências das mudanças climáticas que afetam os processos ecológicos e 
de adaptação às variações sazonais, são: a morte das florestas boreais e ataques 
de pestes, a perda da floresta amazônica por mudanças dos regimes de estação 
chuvosa e índices de precipitação, a desestruturação e extinção dos recifes de 
coral na Austrália e dos corais no Mar do Norte.  

Ressalte-se que tem havido uma resposta contínua e acelerada da 
governança à mudança do ambiente global. Sociedades em todo o mundo estão 
lutando para resolver problemas relacionados com a degradação ambiental, 
e a gestão e proteção ambiental  tem sido consideradas áreas centrais de 
responsabilidade do Estado, na maioria dos países.

6. Considerações finais 

Vivemos em um mundo conectado em tempo real, com uma quantidade 
de troca de informações bem acima do poder de assimilação da população. Para 
que estes dados se transformem em conhecimento para uso na solução de 
problemas ambientais, há  necessidade de sistematização de acordo com os 
temas de interesse nos vários campos científicos. Após os diferentes olhares 
disciplinares sobre uma mesma questão, e por meio de um processo de diálogo 
via vocabulários comuns, é  que as soluções interdisciplinares começam a se 
tornar eficazes. 

Para a maioria da comunidade científica, as atividades humanas relacionadas 
ao uso de combustiveis fósseis e atividades rurais para a produção de alimentos 
são responsáveis por uma parte do aquecimento global. Ultrapassamos os limites 
aceitáveis de dióxido de carbono na atmosfera, o que implica que a taxa de 
absorção deste excedente pelos sistemas naturais irá levar centenas ou milhares 
de anos, mesmo que se assuma um esforço mundial de diminuição das taxas 
atuais de emissão de gases de efeito estufa. Além dos fatores climáticos e da 
desestruturação dos ecossistemas naturais, tanto continentais como marinhos, 
vivenciamos um momento de grande desequilíbrio econômico e social, com 
altas taxas de concentração de riqueza. Vários fatores intrínsicos a estas grandes 
questões demonstram que estamos em um processo de transformação de 
estados estáveis. 

Uma vez que não conseguimos definir ainda se estas variações ambientais 
seguirão por um caminho sem volta, ou estado de histerese, o princípio da 
precaução orienta que várias ações devem ser tomadas para dimimuir a pressão 
humana sobre os sistemas naturais. Dificilmente as mudanças ambientais globais 
previstas para o futuro, segundo diferentes organismos internacionais, ou grupos 
de trabalho, sejam estas na escala de décadas ou de centenas de anos, serão 
suficientes para colocar a existência de nossa espécie em risco. Contudo, os 
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cenários que apontam a manutenção das tendências atuais relacionadas aos 
impactos das atividades humanas, evidenciam a acentuação de rupturas sociais 
e ambientais que podem influenciar na estabilidade de várias sociedades ao 
redor do planeta, afetando relações econômicas e sociais. 

O tema do Antropoceno, e a noção de que as atividades humanas afetam 
todo o planeta, fato já atestado pelos setores da economia mundial, deve ser 
visto como uma oportunidade de reflexão mundial acerca do nosso papel de 
influência na biosfera e atmosfera. Assimilar o conceito do Antropoceno como 
uma época geológica, nos remete a uma análise e compreensão temporal que 
vai muito além de nossas gerações mais próximas, ou mesmo do período inicial 
do surgimento das civilizações modernas. 

Estamos no início do Antropoceno, que deverá durar milhares de anos.  Ao 
analisarmos os atuais cenários produzidos pelo IPCC (sigla em inglês para o Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas), os quais abrangem projeções 
de centenas de anos, devemos entender que tais estudos tratam apenas do 
início dessa nova época.  Portanto, estamos no momento de transição entre a 
complexidade e a estabilidade, mas ainda com o “controle dos botões” de várias 
forçantes globais. Cabe a humanidade escolher os caminhos a seguir, uma vez 
que a ciência já demonstrou o alcance de nossa influência na Terra.
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