
Será que a política internacional 
recebeu alguma vez uma mensagem tão 

contundente dos cientistas? É o que consta 
no Painel Intergovernamental de Mudanças  

Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), e na abertura do editorial do 
jornal Asahi Shimbun, do Japão, em 24/11/2007, cujo título foi 
“Acabem com o aquecimento: um recado dos cientistas aos polí-
ticos”.
Em 2007, o IPCC publicou três relatórios de reuniões setoriais 

sobre o aquecimento, base para o relatório de integração de 
novembro, nos quais constam as advertências para controlar 
o aquecimento, e as medidas a serem tomadas nos próximos 
20 a 30 anos pelos diferentes países do mundo. Os cientis-
tas representaram a vontade coletiva da humanidade, pois as 
atividades antrópicas chegaram ao limite da sustentabilidade 
e a classe política teria de se mexer também. Entre as medidas 
pragmáticas, nem é preciso dizer, está a redução do dióxido de 
carbono (CO2) emitido.

Na reunião de cúpula realizada em 2007, a Heilingendamm Summit, 
o então Primeiro-Ministro, Shinzo Abe, propôs aos represen-
tantes dos países a meta de reduzir pela metade a emissão 
dióxido de carbono, que faz o papel de vilão no aquecimento 
global, e não se admite dúvida ou contestação a esse respeito. 
Nesse cenário, abundam as palavras compostas com o prefixo 
“eco” (do grego oikos = casa, ou que é amigo do Planeta Terra). 
Às vezes, até parece uma religião.
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O combate ao aquecimento constitui uma tarefa de máxima 

importância e urgência, assim como a redução do CO2 emiti-
do, pois o aumento da temperatura média da Terra é um fato 
inquestionável. Porém, será que o aquecimento da Terra irá 
continuar? Será que o verdadeiro culpado é o dióxido de carbo-
no? Ninguém pode responder com certeza a essas perguntas, 
seja um leigo ou um cientista, pois não há como demonstrar.

As mudanças climáticas são causadas, dentre outros fatores, pelas 
atividades do Sol e pela intensidade dos raios cósmicos, portan-
to, o aumento da temperatura nos últimos 20 anos pode ser 
atribuído também à intensificação da atividade solar, fato que 
praticamente não é divulgado. Assim, creio que as discussões 
dos principais fatores que causam o aquecimento da Terra não 
deveriam restringir-se apenas ao Sol ou ao dióxido de carbono. 
E se não for nenhum dos dois? E se for um terceiro fator, ligado 
à nebulosidade provocada pela intensidade dos raios cósmicos?

As pesquisas dos especialistas de vanguarda devem focar a técnica 
de controle ambiental, que determina a nebulosidade provoca-
da por raios cósmicos, bem como quantificá-la e monitorá-la 
continuamente por satélites artificiais. Para simplificar: sabe-
se que a influência das nuvens sobre a temperatura é muito 
maior do que dos gases estufa, inclusive do CO2.

Parece que, depois de errar, a sociedade não se dispõe a corrigir 
sua trajetória, e elegeu o CO2 como o grande e único vilão do 
aquecimento global.

A ciência aproximou-se da política para sugerir ações importantes 
ao futuro da Terra e do ambiente, porém a atenção está voltada 
exclusivamente para o aquecimento, em detrimento de outros 
problemas realmente temíveis, como a falta de alimentos e 
outros recursos, em função do aumento populacional – a “crise 
de 2020”.
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Eu sei que a poluição da água e do ar representa um problema 
extremamente preocupante, mas enquanto o teor do dióxido 
de carbono sofre um incremento de 1 ppm/ano, que provoca 
um aumento da temperatura de aproximadamente 0,004ºC, o 
aumento populacional no mundo é de 80 milhões/habitantes 
por ano.

Por isso resolvi escrever este livro: para alertar a humanidade, que 
deveria empenhar sua inteligência, capacidade de trabalho e 
recursos financeiros para solucionar o problema da escassez 
de alimentos, em vez de executar a “dança do aquecimento 
global e da redução do dióxido de carbono emitido”. A dispu-
ta por alimentos não é uma questão que permita adiamentos, 
pois não passa de 2020, ao contrário do aquecimento global.

Como geólogo, pesquisei a longa trajetória do Sol, da Terra e de 
outros planetas, analisei os materiais das formações (rochas), 
que revelam as mudanças ambientais do passado, como as 
relacionadas à atmosfera, aos raios cósmicos, à evolução da 
vida e à poluição do ar e da água. O conhecimento do passado 
e a compreensão dos princípios fundamentais possibilitam o 
prognóstico do futuro. Ao conhecer as causas do aquecimento, 
é possível prever o clima do futuro até certo ponto.

Portanto, ao considerar os resultados das minhas pesquisas até 
o momento, com o auxílio das ferramentas mais modernas 
disponíveis, posso arrolar os perigos mais ameaçadores.
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