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Por Gabriel Fricke
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Gelo do topo das montanhas está reduzindo. Foto
foi feita no Aconcágua (Foto: Maximo Kausch)

saiba mais

Moto quebrada adia a saga de Maximo
Kausch nos Andes

Maximo Kausch mostra degelo de diferentes montanhas (Foto: Arquivo Pessoal)

Maximo Kausch encontra fóssil na Argentina
(Foto: Maximo Kausch)

LINK http://glo.bo/17XRiaW

RECENTES POPULARES

Em projeto nos Andes, alpinista tem
'visão única' do aquecimento global
Maximo Kausch, que tenta escalar as 118 montanhas de mais de 6.000m nos
Andes, lamenta derretimento do gelo no topo das montanhas

FACEBOOK TWITTER

Nascido na Argentina, mas radicado no Brasil,
o alpinista Maximo Kausch está botando em
prática um audacioso projeto chamado "118
gigantes", em que vai escalar todas as
montanhas de mais de 6.000m na Cordilheira
dos Andes, que compreende vários países,
como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, Peru e Venezuela. E, apesar de ter
apenas 32 anos - idade considerada baixa
para o alpinismo - já tem experiência de
veterano. Ao longo da carreira, em diferentes
terrenos e cadeias de montanhas ao redor do
mundo, já viu um pouco de tudo. Desde morte
de companheiros em expedições comerciais
até perigosas avalanches. Mas a

exclusividade dos profissionais do alpinismo é, segundo ele, a "visão única" que podem ter do
aquecimento global - processo de aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da
superfície da Terra -, que resulta no derretimento acelerado das montanhas nevadas.

Do alto das montanhas, ele pode perceber como o fenômeno afeta o derretimento do gelo. O
alpinista relata que escala os vulcões gêmeos Payachatas, na Bolívia, regularmente, desde
2002, e faz registros dos cumes do Parinacota, que tem 6.342 m, e do Pomerape, com 6.282 m.
O topo destas montanhas já não tem a mesma quantidade de neve (confira no infográfico
acima). O último registro fotográfico dele é de 2009, e a parte branca na foto já começa a
desaparecer.

- A neve que fica no topo das montanhas e não derretia começou a descongelar faz uns 15 anos.
Muitos falam do aquecimento global. Seu pai fala que o clima era diferente dez anos atrás no
Rio. Alguém vai falar que a maré não subia assim. Mas não é palpável como quando eu vejo os
cumes das montanhas. Vejo muita diferença, é uma visão única. O que é alarmante é que
acompanho os vulcões gêmeos e outras montanhas há dez anos e já vejo muita diferença.
Imagina em 30, 40 anos? - indagou o alpinista.

O mesmo efeito pode ser visto no Cerro Rincon,
na Argentina. Em imagens feitas em 2000,
observa-se uma quantidade significativa de gelo
no cume. Apenas dois anos depois, e é possível
perceber que a presença da neve é cada vez
menor (veja no infográfico abaixo).

O problema em relação ao degelo do
topo das montanhas é que essas
geleiras - verdadeiros reservatórios de
água - estão se perdendo com o
aquecimento global. O professor
Jefferson Simões, diretor do Centro
Polar e Climático da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), explica que, a longo prazo,
dentro de 30 a 40 anos, essa água
toda ficará nos oceanos, imprópria
para consumo humano ou uso
agrícola. O derretimento dessa neve é
a principal causa da elevação do nível
dos mares, segundo ele.

- Essas geleiras derretem e,
inicialmente, viram água de rio. No
começo, as cidades têm mais águas,
mas depois perdem esse
armazenamento. A longo prazo, é um
problema gigantesco. É como se você
tivesse uma represa que rompesse. A
água vai para o rio. Na hora, você tem
muita água. Mas depois segue para o

mar e você não tem mais aquele reservatório. Cedo ou tarde, toda a água de geleira vai acabar
nos mares. Os Andes são uma das regiões do mundo que mais têm apresentado derretimento.
Muito do aumento do nível do mar tem vindo dos Andes, dos Alpes e do Himalaia. Eles não vêm
das calotas polares, mas sim desses locais - garantiu o especialista.

Ele explica ainda que dois dos maiores campos de gelo fora dos pólos estão na Patagônia. E,
por conta disso, é feito um monitoramento pelos países da América do Sul.

- As geleiras estão derretendo, ficando menores. É um sinal claro e, por isso, a comunidade
científica tem um programa de monitoramento. Países como a Bolívia e o Peru têm mais
preocupação por conta de recursos hídricos. Esses recursos vêm de derretimento de geleiras. La
Paz depende 70% da água que está nas gelerias. Os nossos colegas andinos estão
preocupados. Evidentemente, quem escala ou trabalha em montanha tem uma visão privilegiada
disso - contou o professor Jefferson Simões, que acrescentou ainda que 98% da comunidade
científica tem convicção de que o aquecimento global é causado por emissão de gases
provenientes da ação humana.

Vestígios incaicos e fósseis: tesouros nas montanhas

Além de ter uma visão privilegiada do
derretimento do topo das montanhas, Maximo
Kausch já encontrou tesouros históricos em
suas aventuras. Muitos deles são vestígios da
civilização inca, uma das mais importantes da
era pré-colombiana, nascida no século XII. Até
hoje, o alpinista os encontrou em 13
montanhas diferentes.

Recentemente, o alpinista achou uma mureta
plana de 6m x 10m, medida característica
inca, segundo ele, em uma montanha que
prefere não revelar o nome para evitar
criminosos. Depois, entrou em contato com o
governo argentino, que deverá realizar uma

expedição com arqueólogos para escavar o local em breve.

- Não divulguei local para evitar caça-múmias, já que pode ter ouro. Nessa última, cheguei a um
cume de 2010 metros. Reparei que tinha outro cume perto. Notei uma elevação na parte mais
alta. Já achei um altar parecido na montanha Veladero, do mesmo tamanho. O tipo de madeira
que usavam era a mesma. Levavam meninas de 13 anos e sacrificavam como oferenda -
comentou o alpinista, que acredita que pode haver uma múmia no local.

Além dos vestígios incaicos, Maximo também já deu de cara com uma concha acinzentada em
formato espiral, na montanha Alma Negra, na Argentina, a cerca de 5.000m de altitutde (veja a
foto acima). Trata-se de um um fóssil de amonite, uma espécie de molusco pré-histórico, que
teria vivido na terra entre 416 milhões e 359 milhões de anos atrás.
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Malcon FloresMalcon Flores
HÁ 2 ANOS

Quem subestima estas informações está realmente equivocado, existe sim, um
super aquecimento global e nossas geleiras estão derretendo, isso é
fato...segundo os cientistas mundiais...acontece que o pior cego é quem não
quer ver...ou seja, todos nós temos responsabilidades...em relação a esta
questão...
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Carlos FernandesCarlos Fernandes
HÁ 2 ANOS

A comparação só seria consistente se fosse feito na mesma época, na penultima
foto, notem que a vegetação esta diferente, dando a entender que foram tiradas
em estações diferentes....
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Roger WendellRoger Wendell
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Diego Gomiero
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Leonardo SantosLeonardo Santos
HÁ 2 ANOS

AUHAUHAHUHAU boa Diego! MAS CALMA!! O aquecimento global tambem esfria
e cria furacões. O importante é culpar o capitalismo.
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Sávio MouraSávio Moura
HÁ 2 ANOS

Aquecimento Global é tudo balela das nações unidas. É só pra ganhar dinheiro
com esse assunto. Apesar da ignorância e do poder de destruição do ser
humano a terra é um sistema com alta capacidade de se regenerar.
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Rodrigo LimaRodrigo Lima
HÁ 2 ANOS

Sávio Moura, vc se expressou mal. O aquecimento global existe mas NÃO é
causado pelo homem, NÃO é causado pelo CO2 e esses papos furados. Isso já foi
comprovado por muitos especialistas, a temperatura da Terra sobe e desce ao
passar das décadas, até os anos 80 ela estava descendo, depois começou a
subir. Não há nada que se possa fazer a respeito disso, daqui a algumas décadas
a temperatura volta a baixar como sempre aconteceu na história desse planeta.

Bruno AlvesBruno Alves
HÁ 2 ANOS

Isso aí é a verdade. A Terra já passou por outros ciclos e o próximo é um mais
quente, simples assim. O aquecimento global é real, mas não é culpa do ser
humano. Percebam como isso virou motivo de marketing para diversas
empresas, essa história de ser ecologicamente correto, é tudo balela mesmo.

0 0

0 0

0 0

OUTROS ESPORTES

g1 globoesporte gshow famosos & etc vídeos ASSINE JÁ CENTRAL ENTRAR E-MAIL ›

MENU ge BUSCAR

http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/05/alpinista-adia-tentativa-de-recorde-nos-andes-por-conta-de-moto-quebrada.html#esporte-montanhismo
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW&text=Em%20projeto%20nos%20Andes%2C%20alpinista%20tem%20'vis%C3%A3o%20%C3%BAnica'%20do%20aquecimento%20global%20%23globoesporte
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW&media=http%3A%2F%2Fs.glbimg.com%2Fes%2Fge%2Ff%2Foriginal%2F2013%2F05%2F03%2Fa-parede-oeste-do-aconcagua-desde-plaza-de-mulas---foto-de-maximo-kausch_15.jpg&description=Em%20projeto%20nos%20Andes%2C%20alpinista%20tem%20'vis%C3%A3o%20%C3%BAnica'%20do%20aquecimento%20global%20%23globoesporte
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW&text=Em%20projeto%20nos%20Andes%2C%20alpinista%20tem%20'vis%C3%A3o%20%C3%BAnica'%20do%20aquecimento%20global%20%23globoesporte
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F17XRiaW&media=http%3A%2F%2Fs.glbimg.com%2Fes%2Fge%2Ff%2Foriginal%2F2013%2F05%2F03%2Fa-parede-oeste-do-aconcagua-desde-plaza-de-mulas---foto-de-maximo-kausch_15.jpg&description=Em%20projeto%20nos%20Andes%2C%20alpinista%20tem%20'vis%C3%A3o%20%C3%BAnica'%20do%20aquecimento%20global%20%23globoesporte
https://login.globo.com/termosUso/3004
http://ajudacomentarios.globo.com/
http://display.vitrines.in/dynamic-ad/click?context=3gAZo3VpZNoAKDRkMzFmZmFiODgzMmE0ZmQ4M2EwOTYzNjUzNjczMjliMTRhOTkyOWSkcGFpZNoAKGNlOGMxZjgzMDMwMGZjNWI2ZTM3YzdiM2E1YWZkYmVlMDNkZWE5NzijemlkozcyOKNuaWSiMTSkcHVpZKIyMKNjaWSkMTU1MqNia2QAo2J2bMsAAAAAAAAAAKNhaWSjMTMyo3NpZKMzNzKndmVyc2lvbqoxNDM5MzA1MTMypnBnX3VybNoBKWh0dHA6Ly92aXRyaW5lcy5nbG9iby5jb20vdml0cmluZS9zaG9wLzUvZ2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUuaHRtbD8mdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZnbG9ib2VzcG9ydGUuZ2xvYm8uY29tJTJGb3V0cm9zLWVzcG9ydGVzJTJGbm90aWNpYSUyRjIwMTMlMkYwNSUyRmVtLXByb2pldG8tbm9zLWFuZGVzLWFscGluaXN0YS10ZW0tdmlzYW8tdW5pY2EtZG8tYXF1ZWNpbWVudG8tZ2xvYmFsLmh0bWwmc3M9Z2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUmc3c9OTQwJnNoPTM3NSZzcHM9NSZzdHM9NSZvdXRwdXQ9aHRtbCZjb2xvcl90ZXh0PTRFNkUwQqR1X2lwrDE4OS4zMi4xNS43NqR1X2JuplNhZmFyaaR1X2J2oKR1X29zrE9TIFggMTAuMTAuM6V1X21vYgCldV9kb22tdmlydHVhLmNvbS5icqV1X2NvbqJCUqV1X3N0ZaIxOKV1X2N0eahDdXJpdGliYaVkX3pmdKc5Mzh4MjMypWRfY2tkoTClZF90aWSrMTc0OjkzOHgyMzKjZXhwzlXK33s=&vid=201065c9abfb1d32c25c563ffc2150596f74eae0&oid=132-ea1e55676d7d92e9a721cb6604d5a7c4
http://display.vitrines.in/dynamic-ad/click?context=3gAZo3VpZNoAKDRkMzFmZmFiODgzMmE0ZmQ4M2EwOTYzNjUzNjczMjliMTRhOTkyOWSkcGFpZNoAKGNlOGMxZjgzMDMwMGZjNWI2ZTM3YzdiM2E1YWZkYmVlMDNkZWE5NzijemlkozcyOKNuaWSiMTSkcHVpZKIyMKNjaWSkMTU1MqNia2QAo2J2bMsAAAAAAAAAAKNhaWSjMTMyo3NpZKMzNzKndmVyc2lvbqoxNDM5MzA1MTMypnBnX3VybNoBKWh0dHA6Ly92aXRyaW5lcy5nbG9iby5jb20vdml0cmluZS9zaG9wLzUvZ2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUuaHRtbD8mdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZnbG9ib2VzcG9ydGUuZ2xvYm8uY29tJTJGb3V0cm9zLWVzcG9ydGVzJTJGbm90aWNpYSUyRjIwMTMlMkYwNSUyRmVtLXByb2pldG8tbm9zLWFuZGVzLWFscGluaXN0YS10ZW0tdmlzYW8tdW5pY2EtZG8tYXF1ZWNpbWVudG8tZ2xvYmFsLmh0bWwmc3M9Z2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUmc3c9OTQwJnNoPTM3NSZzcHM9NSZzdHM9NSZvdXRwdXQ9aHRtbCZjb2xvcl90ZXh0PTRFNkUwQqR1X2lwrDE4OS4zMi4xNS43NqR1X2JuplNhZmFyaaR1X2J2oKR1X29zrE9TIFggMTAuMTAuM6V1X21vYgCldV9kb22tdmlydHVhLmNvbS5icqV1X2NvbqJCUqV1X3N0ZaIxOKV1X2N0eahDdXJpdGliYaVkX3pmdKc5Mzh4MjMypWRfY2tkoTClZF90aWSrMTc0OjkzOHgyMzKjZXhwzlXK33s=&vid=201065c9abfb1d32c25c563ffc2150596f74eae0&oid=132-87fd716eb628126224842b75036bba9e
http://display.vitrines.in/dynamic-ad/click?context=3gAZo3VpZNoAKDRkMzFmZmFiODgzMmE0ZmQ4M2EwOTYzNjUzNjczMjliMTRhOTkyOWSkcGFpZNoAKGNlOGMxZjgzMDMwMGZjNWI2ZTM3YzdiM2E1YWZkYmVlMDNkZWE5NzijemlkozcyOKNuaWSiMTSkcHVpZKIyMKNjaWSkMTU1MqNia2QAo2J2bMsAAAAAAAAAAKNhaWSjMTMyo3NpZKMzNzKndmVyc2lvbqoxNDM5MzA1MTMypnBnX3VybNoBKWh0dHA6Ly92aXRyaW5lcy5nbG9iby5jb20vdml0cmluZS9zaG9wLzUvZ2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUuaHRtbD8mdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZnbG9ib2VzcG9ydGUuZ2xvYm8uY29tJTJGb3V0cm9zLWVzcG9ydGVzJTJGbm90aWNpYSUyRjIwMTMlMkYwNSUyRmVtLXByb2pldG8tbm9zLWFuZGVzLWFscGluaXN0YS10ZW0tdmlzYW8tdW5pY2EtZG8tYXF1ZWNpbWVudG8tZ2xvYmFsLmh0bWwmc3M9Z2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUmc3c9OTQwJnNoPTM3NSZzcHM9NSZzdHM9NSZvdXRwdXQ9aHRtbCZjb2xvcl90ZXh0PTRFNkUwQqR1X2lwrDE4OS4zMi4xNS43NqR1X2JuplNhZmFyaaR1X2J2oKR1X29zrE9TIFggMTAuMTAuM6V1X21vYgCldV9kb22tdmlydHVhLmNvbS5icqV1X2NvbqJCUqV1X3N0ZaIxOKV1X2N0eahDdXJpdGliYaVkX3pmdKc5Mzh4MjMypWRfY2tkoTClZF90aWSrMTc0OjkzOHgyMzKjZXhwzlXK33s=&vid=201065c9abfb1d32c25c563ffc2150596f74eae0&oid=132-71323b15588645e0acf1ee3594aaefeb
http://display.vitrines.in/dynamic-ad/click?context=3gAZo3VpZNoAKDRkMzFmZmFiODgzMmE0ZmQ4M2EwOTYzNjUzNjczMjliMTRhOTkyOWSkcGFpZNoAKGNlOGMxZjgzMDMwMGZjNWI2ZTM3YzdiM2E1YWZkYmVlMDNkZWE5NzijemlkozcyOKNuaWSiMTSkcHVpZKIyMKNjaWSkMTU1MqNia2QAo2J2bMsAAAAAAAAAAKNhaWSjMTMyo3NpZKMzNzKndmVyc2lvbqoxNDM5MzA1MTMypnBnX3VybNoBKWh0dHA6Ly92aXRyaW5lcy5nbG9iby5jb20vdml0cmluZS9zaG9wLzUvZ2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUuaHRtbD8mdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZnbG9ib2VzcG9ydGUuZ2xvYm8uY29tJTJGb3V0cm9zLWVzcG9ydGVzJTJGbm90aWNpYSUyRjIwMTMlMkYwNSUyRmVtLXByb2pldG8tbm9zLWFuZGVzLWFscGluaXN0YS10ZW0tdmlzYW8tdW5pY2EtZG8tYXF1ZWNpbWVudG8tZ2xvYmFsLmh0bWwmc3M9Z2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUmc3c9OTQwJnNoPTM3NSZzcHM9NSZzdHM9NSZvdXRwdXQ9aHRtbCZjb2xvcl90ZXh0PTRFNkUwQqR1X2lwrDE4OS4zMi4xNS43NqR1X2JuplNhZmFyaaR1X2J2oKR1X29zrE9TIFggMTAuMTAuM6V1X21vYgCldV9kb22tdmlydHVhLmNvbS5icqV1X2NvbqJCUqV1X3N0ZaIxOKV1X2N0eahDdXJpdGliYaVkX3pmdKc5Mzh4MjMypWRfY2tkoTClZF90aWSrMTc0OjkzOHgyMzKjZXhwzlXK33s=&vid=201065c9abfb1d32c25c563ffc2150596f74eae0&oid=132-189529cc6715b673e2a885c551810b1e
http://display.vitrines.in/dynamic-ad/click?context=3gAZo3VpZNoAKDRkMzFmZmFiODgzMmE0ZmQ4M2EwOTYzNjUzNjczMjliMTRhOTkyOWSkcGFpZNoAKGNlOGMxZjgzMDMwMGZjNWI2ZTM3YzdiM2E1YWZkYmVlMDNkZWE5NzijemlkozcyOKNuaWSiMTSkcHVpZKIyMKNjaWSkMTU1MqNia2QAo2J2bMsAAAAAAAAAAKNhaWSjMTMyo3NpZKMzNzKndmVyc2lvbqoxNDM5MzA1MTMypnBnX3VybNoBKWh0dHA6Ly92aXRyaW5lcy5nbG9iby5jb20vdml0cmluZS9zaG9wLzUvZ2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUuaHRtbD8mdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZnbG9ib2VzcG9ydGUuZ2xvYm8uY29tJTJGb3V0cm9zLWVzcG9ydGVzJTJGbm90aWNpYSUyRjIwMTMlMkYwNSUyRmVtLXByb2pldG8tbm9zLWFuZGVzLWFscGluaXN0YS10ZW0tdmlzYW8tdW5pY2EtZG8tYXF1ZWNpbWVudG8tZ2xvYmFsLmh0bWwmc3M9Z2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUmc3c9OTQwJnNoPTM3NSZzcHM9NSZzdHM9NSZvdXRwdXQ9aHRtbCZjb2xvcl90ZXh0PTRFNkUwQqR1X2lwrDE4OS4zMi4xNS43NqR1X2JuplNhZmFyaaR1X2J2oKR1X29zrE9TIFggMTAuMTAuM6V1X21vYgCldV9kb22tdmlydHVhLmNvbS5icqV1X2NvbqJCUqV1X3N0ZaIxOKV1X2N0eahDdXJpdGliYaVkX3pmdKc5Mzh4MjMypWRfY2tkoTClZF90aWSrMTc0OjkzOHgyMzKjZXhwzlXK33s=&vid=201065c9abfb1d32c25c563ffc2150596f74eae0&oid=132-47ae505a762e835bf6c1fff6d3fa3714
http://display.vitrines.in/dynamic-ad/click?context=3gAZo3VpZNoAKDRkMzFmZmFiODgzMmE0ZmQ4M2EwOTYzNjUzNjczMjliMTRhOTkyOWSkcGFpZNoAKGNlOGMxZjgzMDMwMGZjNWI2ZTM3YzdiM2E1YWZkYmVlMDNkZWE5NzijemlkozcyOaNuaWSiMTSkcHVpZKIyMKNjaWSkMTQ4NqNia2QAo2J2bMsAAAAAAAAAAKNhaWSjMTMyo3NpZKMzMjmndmVyc2lvbqoxNDM5MzA1MTMypnBnX3VybNoBKWh0dHA6Ly92aXRyaW5lcy5nbG9iby5jb20vdml0cmluZS9zaG9wLzUvZ2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUuaHRtbD8mdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZnbG9ib2VzcG9ydGUuZ2xvYm8uY29tJTJGb3V0cm9zLWVzcG9ydGVzJTJGbm90aWNpYSUyRjIwMTMlMkYwNSUyRmVtLXByb2pldG8tbm9zLWFuZGVzLWFscGluaXN0YS10ZW0tdmlzYW8tdW5pY2EtZG8tYXF1ZWNpbWVudG8tZ2xvYmFsLmh0bWwmc3M9Z2xvYm9lc3BvcnRlL2hvbWUmc3c9OTQwJnNoPTM3NSZzcHM9NSZzdHM9NSZvdXRwdXQ9aHRtbCZjb2xvcl90ZXh0PTRFNkUwQqR1X2lwrDE4OS4zMi4xNS43NqR1X2JuplNhZmFyaaR1X2J2oKR1X29zrE9TIFggMTAuMTAuM6V1X21vYgCldV9kb22tdmlydHVhLmNvbS5icqV1X2NvbqJCUqV1X3N0ZaIxOKV1X2N0eahDdXJpdGliYaVkX3pmdKc5Mzh4MjMypWRfY2tkoTClZF90aWSrMTc0OjkzOHgyMzKjZXhwzlXK33s=&vid=201065c9abfb1d32c25c563ffc2150596f74eae0&oid=132-1ba35d9bcbc0ce4573bd2a576385c929
http://assets.vitrinesglobo.com.br/templates/167/940x375/
http://assets.vitrinesglobo.com.br/templates/167/940x375/
http://assets.vitrinesglobo.com.br/templates/167/940x375/
http://assets.vitrinesglobo.com.br/templates/167/940x375/
http://assets.vitrinesglobo.com.br/templates/167/940x375/
http://globoesporte.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/futebol/times
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/selecoes.html
http://globoesporte.globo.com/todos-os-esportes.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/campeonato
http://globoesporte.globo.com/atleta
http://globoesporte.globo.com/tecnico
http://g1.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://gshow.globo.com/
http://famosos.globo.com/
http://video.globo.com/
http://www.globo.com/todos-os-sites.html
http://www.globo.com/Globo.com/homev6/0,,PL0-0,00-POLITICA+DE+PRIVACIDADE.html
https://login.globo.com/login/464
http://atendimento.globo.com/Portal/ISP/assineja/panfletos/panfleto_home_globo
http://www.globo.com/Portal/anuncie/glb_anuncie_panfleto
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/05/em-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html#
http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/corridas-e-eventos/noticia/2015/06/engenheira-escala-rochas-e-se-diverte-com-altura-um-pouquinho-de-medo.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/ce/noticia/2015/04/mistura-de-terror-euforia-e-alegria-diz-rosier-alexandre-de-resgate-no-nepal.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/ce/noticia/2015/03/rosier-alexandre-retoma-projeto-e-viaja-para-escalar-monte-everest.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/programas/planeta-extremo/noticia/2015/02/digno-de-oscar-planeta-extremo-volta-com-historia-que-inspirou-um-filme.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/programas/planeta-extremo/noticia/2015/01/idolatria-sem-fronteiras-neymar-tem-fa-em-ilha-isolada-da-oceania.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/corridas-e-eventos/noticia/2015/06/engenheira-escala-rochas-e-se-diverte-com-altura-um-pouquinho-de-medo.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/ce/noticia/2015/04/mistura-de-terror-euforia-e-alegria-diz-rosier-alexandre-de-resgate-no-nepal.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/ce/noticia/2015/03/rosier-alexandre-retoma-projeto-e-viaja-para-escalar-monte-everest.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/programas/planeta-extremo/noticia/2015/02/digno-de-oscar-planeta-extremo-volta-com-historia-que-inspirou-um-filme.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/programas/planeta-extremo/noticia/2015/01/idolatria-sem-fronteiras-neymar-tem-fa-em-ilha-isolada-da-oceania.html#esporte-montanhismo
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/05/em-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html#
http://globoesporte.globo.com/noticia/plantao.html
http://www.globo.com/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14432295%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Malcon%20comentou%20%22Quem%20subestima%20estas%20informa%C3%A7%C3%B5es%20est%C3%A1%20realmente%20equivocado%2C%20existe%20sim%2C%20um%20super%20...%22%20http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14432295
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14432295%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14431477%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Carlos%20comentou%20%22A%20compara%C3%A7%C3%A3o%20s%C3%B3%20seria%20consistente%20se%20fosse%20feito%20na%20mesma%20%C3%A9poca%2C%20na%20penultima%20fo%20...%22%20http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14431477
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14431477%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14434418%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=S%C3%A1vio%20comentou%20%22Aquecimento%20Global%20%C3%A9%20tudo%20balela%20das%20na%C3%A7%C3%B5es%20unidas.%20%C3%89%20s%C3%B3%20pra%20ganhar%20dinheiro%20com%20...%22%20http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14434418
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Foutros-esportes%2Fnoticia%2F2013%2F05%2Fem-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html%23comentario-14434418%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/
http://globo.com/
http://g1.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://gshow.globo.com/
http://famosos.globo.com/
http://video.globo.com/
http://assine.globo.com/globocom/index.jsp?origemId=148
https://meuperfil.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/05/em-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html#
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/2013/05/em-projeto-nos-andes-alpinista-tem-visao-unica-do-aquecimento-global.html#
http://globoesporte.globo.com/
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/globoesporte.com/outrosesportes/materias/164738342/Right/default/empty.gif/765341505446584b30485941416b6f47
http://globoesporte.globo.com/outros-esportes/

