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Um grupo internacional formado em 2009, pela União Internacional de Ciências 

Geológicas (Iugs, na sigla em inglês), que define a tabela cronoestratigráfica 

internacional, e composto por geólogos, arqueólogos, geoquímicos, oceanógrafos e 

paleontólogos, participou de um encontro em Oslo, na Noruega, em abril deste ano.  

O objetivo inicial da reunião, que fez sentar à mesma mesa pesquisadores de áreas 

tão distintas, foi consolidar uma proposta a ser apresentada em agosto na África do 

Sul para marcar o início do processo de reconhecimento oficial de que a Terra vive 

uma nova época geológica: o Antropoceno, a era dos seres humanos. 

Porém, o grupo decidiu adiar para 2018 a proposta de formalização do Antrpoceno. 

Até lá devem ser reunidas mais evidências de que as transformações ambientais 

provocadas pela ação humana são tão intensas que já produziram marcas indeléveis 

no registro geológico do planeta.  

 Segundo o grupo, dos anos 1950 até hoje, as atividades humanas teriam causado 

alterações nos processos geológicos da Terra – modificando o ritmo de desgaste de 

rochas e acúmulo de sedimentos desde a superfície dos continentes até o fundo dos 

oceanos – muito mais intensas do que as que ocorreram naturalmente. 

Uma característica marcante desse novo estágio na história da Terra seria a presença 

cada vez mais abundante de um sedimento artificial, formado por lama e areia 

misturadas com grãos de materiais sintéticos, em especial o plástico, vindos do lixo 

produzido pelo ser humano. 

No entanto, propor uma nova época geológica é algo muito complexo, afirma uma das 

pesquisadoras do grupo, a oceanógrafa Juliana Ivar do Sul, que conclui: “precisamos 

das mais diversas evidências científicas e o efeito plástico nos processos geológicos é 

só uma delas”. 

 Isto porque a tabela cronoestratigráfica organiza as camadas de rochas que formam 

os continentes e o fundo dos oceanos seguindo a ordem cronológica em que elas 

surgiram – as camadas mais antigas aparecem na parte inferior da tabela. As 

convenções definidas nessa tabela permitem aos geólogos comparar sedimentos e 

rochas de locais diferentes e determinar suas idades relativas quando não há datação 

direta, reconstruindo, assim, a história da Terra. 



De acordo com a tabela, a época atual é o Holoceno, que começou há 11.700 anos. O 

início do Holoceno foi definido oficialmente em 2008, quando um grupo de trabalho 

revisou as evidências científicas de que as camadas de rocha, sedimento e gelo com 

cerca de 11.700 anos de idade apresentavam marcas deixadas pelas mudanças 

climáticas que ocorreram no fim da última era glacial. 

A ideia de que o Holoceno teria chegado ao fim com mudanças ambientais 

provocadas pela civilização moderna, dando início ao Antropoceno, tornou-se 

conhecida no começo da década passada por meio de artigos e conferências do 

holandês Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1995 por seus 

trabalhos sobre a formação do buraco na camada de ozônio da atmosfera. As ideias 

de Crutzen inspiraram Zalasiewicz a propor à Iugs um grupo de trabalho para debater 

o assunto e tentar definir o início do Antrpoceno e suas características. 

Embora as conclusões do grupo só devam ser sumarizadas e apresentadas em 2018, 

as principais evidências levantadas por ele vêm sendo divulgadas e discutidas há 

algum tempo. O trabalho mais recente a defender o Antropoceno é um artigo de 

revisão escrito por Waters, Zalasiewicz e mais 22 colaboradores e publicado em 

janeiro na Science. No paper, os pesquisadores defendem que as atividades humanas 

já mudaram o planeta a ponto de produzirem em todo o globo sedimentos e gelo com 

características distintas daqueles formados no restante do Holoceno.  

No entanto, não há consenso nem entre os que apoiam a oficialização do 

Antropoceno. A inclusão do Antrpoceno na tabela cronoestratigráfica teria uma razão 

mais política (denunciar o impacto ambiental da humanidade) do que científica. 


