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O crescimento populacional mundial e as mudanças climáticas
20/6/2007

  

Em tempos  de  Mudanças  Climáticas,  todo  cuidado  é  pouco.  Existem diferentes  estudos
buscando  esclarecer  as  causas  das  mudanças  climáticas.  Segundo  o  meteorologista
australiano Augie Auer a contribuição do homem nos gases do efeito estufa é tão pequena a
ponto de não ocasionar mudanças no clima. Augie cita que o vapor de água é responsável pôr
95 % do efeito da estufa, sendo que os demais gases, CO2, o CH4, o NO2, além de outros,
contribuem somente com 5% desse efeito, em que o CO2 é o maior contribuinte com 3,6 %.
Todavia, desse total, 3,6%, apenas uma pequena parte, ou seja, 3,2 % da emissão de CO2 é
decorrente das atividades humanas, contribuindo, assim, as atividades humanas com apenas
0,12 % de todos os gases participantes do efeito  estufa. Outros  pesquisadores como o Dr.
Landscheidt, autor do "Sun - Earth -  Man: A Mesh of Cosmic Oscillations" cita  que um longo
período de clima ameno com fases mais frias poderão ocorrer próximo a 2.030. O que a ciência
já sabe é que o fluxo magnético decorrente das radiações solares vem aumentando em um fator
de 2,3 desde 1901, período em que a temperatura da Terra aumentou aproximadamente 0,6°C.
Tal fato evidencia uma conexão entre as erupções solares com o aumento da temperatura na
Terra, sendo que pequenos núcleos do lago da península de Yukatan no México, com mais de
2.000  anos,  apresentam uma  correlação  entre  secas  recorrentes  e  as  erupções  solares
conhecidas como sunspot. Fato é que independente das discussões sobre o clima, a população
mundial cresce, podendo chegar, segundo relatório da ONU (Organização das Nações Unidas),
a mais de 9,2 bilhões de habitantes em 2.050, sendo esperado para os próximos 43 anos um
aumento de 2,5 bilhões de habitantes que serão absorvidos, em sua maioria, pelos países em
desenvolvimento, que deverão aumentar de 5,4 bilhões de habitantes em 2007, para 7,9 bilhões
de habitantes em 2.050. Tal fato sugere que o homem deve cada vez mais proteger as florestas
e oceanos, impedir a degradação do solo e assegurar o uso eficiente dos recursos hídricos do
planeta  além  de  proteger  os  ecossistemas  e  sua  diversidade  biológica.  A  busca  pelo
desenvolvimento sustentável, representa mais do que um desafio de caráter local, nacional ou
mundial, representa o desafio de assegurar a própria vida.
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