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Cianobactéria:Fig	Tree	Formation		
Australia	1	bilhão	de	anos		

Cianobactérias	
	–	Salina	Gerrero	Negro,	México,	hoje.	

www.Nasa.gov 
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Earth	temperature	history	from	Greenland	ice	core	data	
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Rio Tamisa Congelado. Quadro pintado por Abraham Hondius.  
http://news.nationalgeographic.com 
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O	Sol	é	a	fonte	primária	para	o	Clima	da	Terra	

“O clima na Terra é a manifestação de como a radiação do Sol é absorvida, 
redistribuída pela atmosfera e oceanos, e eventualmente radiada de  
volta para o espaço”   

AAPG Studies in Geology # 47 



Climate Drivers 

The Climate around us changes constantly in 

response to major and minor physical controls, or 

drivers. There are many climate drivers other than 

greenhouse gases. Factors such as the variation 

in solar energy received by earth, major shifts in 

oceanic circulation patterns, and the distribution 

of land and water masses all exert major control 

on climate. 







•  Natural	
climate	
drivers,	
ranked	by	
intensity	and	
duration	

Lee. C. Gerhard, 2001 
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Imagem : Um ciclo completo solar observados pelo satélite de observação do 
Sol (SOHO), que comemorou seu 12º aniversário de lançamento 07 de 
dezembro de 2007. Ele mostra a intensidade da atividade solar representada 
por pontos brancos. 



Credit:	Dr.	David	Hathway	–	NASA/MSFC	
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High variability: highest recorded sun spots in 1958 

Reliable data > 1848  
Gleisberg Cycle 1958-highestsolar activity so far obs. 







GRAND MINIMUM OF THE TOTAL SOLAR 
IRRADIANCE LEADS TO THE 
LITTLE ICE AGE 
by Habibullo Abdussamatov 
SPPI ORIGINAL PAPER ♦ November 25, 2013 



The quasi-bicentennial variations of the TSI 
are the major and essential cause of climate 
changes. 

The Sun is the main factor controlling the 
climatic system and even non-significant long-
term TSI variations may have serious 
consequences for the climate of the Earth 
and other planets of the Solar system. 



The overall content of carbon dioxide in the Ocean is 
50 times higher than in the atmosphere, and even a 
weak “breath” of the Ocean can change dramatically 
the carbon dioxide level in the atmosphere. 

Natural causes play the most important role in 
climate variations rather than human activity since 
natural factors are substantially more powerful. 







História da temperatura de um testemunho de gelo na Antarctica (Vostok). Petit et 
al (1999 - Nature). 



www.searchanddiscovery.com 



“…These studies all suggest that a 300 to 600 ppm doubling of 
the atmosphere’s carbon dioxide CO2 concentration could raise 
the planet’s mean surface air temperature by only about 0,4 
Centigrade.  Even this modicum of warming may never be 
realized, however, for it could be negated by a number of 
planetary cooling forces that are intensified by warmer 
temperatures and by the strengthening of biological processes 
that are enhanced by the same rise in atmospheric CO2 
concentration that drives the warming. Several of these cooling 
forces have individually been estimated to be of equivalent 
magnitude, but of opposite sign, to the typically predicted 
greenhouse effect of a doubling of the air’s CO2 content…” 

Richard Idso – U.S Water Conservation Laboratory,  in Geological Perspectives of Global Climate Change. AAPG 
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Reconstituição artística de uma floresta no Carbonifero 







Scott Mandia, 2010 





Brian	Fagan:	The	Little	Ice	Age	



A ameaça do avanço das geleiras já era uma realidade. Os  
supersticiosos balançaram suas cabeças quando a Capela de 
Saint Petronella sucumbiu ao gelo....Hans Rebmann, o capelão 
escreveu: “Na Capela de Sainte Petronelle, ao lado da 
montanha havia uma capela, um local de peregrinação. Mas 
uma enorme geleira agora preenche o lugar e cobriu 
inteiramente o local. 
Lendas locais dizem que nos dias mais claros podia se ver 
até mesmo a porta da capela atavés do gelo. 



Entre  1627 e 1633, sete verões úmidos e frios trouxeram 
avanços agressivos às geleiras nos Alpes, causando 
deslizamentos de rochas, enchentes, quedas de árvores, pontes 
e destruições de fazendas inteiras. 

Entre 1628 e 1630, Chamonix perdeu um terço de suas terras 
para avalanches, neve, geleiras e enchentes. 
A população de Rogantiotide, marchou em procissão, 
implorando a Deus sua proteção contra as Geleiras. 



O ano de 1670 presenciou o maior avanço de geleiras nos 
Alpes Orientais, na história moderna, especialmente a Geleira 
Vernagt.  Um monge Caputino enviado à Vernagt para rezer 
por perdão divino escreveu que, após o avanço da geleira ter 
bloqueado o Vale Rofenthal um andarilho, suspeito de 
praticar magia negra, foi preso e queimado no local por 
histéricos camponeses. Por cinco verões seguidos, lagos 
glaciais se romperam, inundando o vale abaixo. 

Inevitavelmente, o flagelo do avanço do gelo era visto como 
uma vingança divina. Quando a Geleira Des Bois ameaçou 
bloquear o Rio Arve, os habitantes de Chamonix enviaram 
líderes comunitários ao encontro do Bispo de Genebra… em 
em Junho de 1644, o próprio bispo liderou uma procissão 
com mais de trezentas pessoas ao local onde a “grande e 
terrível geleira”  ameaçava a vila de Les Bois.. 



Desastres persistiram. Em Julho de 1680, o 
Lago Mattmarksee bloqueado pela crescente 
geleira Allalin, inundou cabanas e pastos nas 
zonas montanhosas. O verão daquele ano foi 
muito quente, o lago se rompeu e destruiu 
tudo pela frente, vale abaixo. O povo jurou 
que, para aplacar a ira divina, iriam se 
abster de banquetes, festas, e jogos de 
baralhos por quarenta anos.  



“Drastic Measures are certainly not advisable 
 to solve a problem that  may not exist.” 

Alfred Pekarek – Solar Force of Earth’s Climate. In: Geological 
Perspectives of Global Climate Change – AAAP Studies in Geology 
# 47. 
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Lago Congelado na Noruega 
Inverno, 
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Cataratas do Niágara 
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