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por muitos séculos

Painel da ONU para o
aquecimento global frisa
responsabilidade humana e
diz que consequências são
"inevitáveis" P27/29



Relatório da ONU sublinha culpa da
humanidade no aquecimento global
Seis anos após o seu último estudo, o painel científico das Nações Unidas refere que já foram gastos
até 2011 dois terços de todas as emissões de carbono que poderão ser feitas até ao final do século

Alterações climáticas
Ricardo Garcia

Temperatura poderá aumentar entre 0,3 o 4,8 graus ató2loo, acelerando o desaparecimento dos gelos em muitas regiões do globo



Aumento da temperatura, subida
do nível do mar, desaparecimento
dos glaciares, mais extremos mete-
orológicos. Tudo isto está a acon-
tecer, vai-se intensificar e a culpa é

humana.
Esta mensagem é tudo menos

nova. Mas ganhou um novo fôlego
ontem, com a publicação da primei-
ra parte de uma nova avaliação do

painel científico da ONU que avalia

regularmente o que se sabe sobre
as alterações climáticas, de modo a
informar as decisões políticas.

"A influência humana no sistema
climático é clara", resume o Painel
Intergovernamental para as Altera-
ções Climáticas (IPCC, na sigla em
inglês), no relatório agora divulgado.
A confiança de que são as fábricas,
os automóveis, a destruição das flo-
restas ou outras actividades huma-
nas que estão por detrás disto tudo
subiu de 90% para 95%.

A principal mensagem do relató-
rio, no entanto, não está nestes 5%

suplementares, mas sim numa nova

sugestão do esforço colossal que a
sociedade terá de fazer para conter
o aquecimento da Terra a um nível

que se julga suportável. Internacio-
nalmente, este limite está definido
em 2,0 graus Celsius de aumento até

2100, em relação aos níveis de há
um século e meio.

Entre 1880 e 2012, o termóme-
tro global já subiu 0,85 graus Cel-
sius, segundo o novo relatório do
IPCC. No Hemisfério Norte, as três
décadas passadas, entre 1983 e 2012,
foram as mais quentes dos últimos
1400 anos.

As concentrações de gases com
efeito de estufa na atmosfera "atingi-
ram valores sem precedentes em re-
lação aos últimos 800.000 anos". As

concentrações de dióxido de carbo-
no (CO2), metano (CH4) e óxido ni-
troso (N2O) aumentaram 40%, 150%
e 20%, respectivamente, em relação
aos valores pré-industriais.

Para o futuro, o IPCC traçou qua-
tro cenários, concluindo que a tem-
peratura pode aumentar mais 0,3
a 4,8 graus Celsius até 2100, em re-
lação à média de 1985-2000. O ce-
nário mais favorável, no entanto,
implica um limite apertado para o

carbono que pode ser ainda lança-
do para a atmosfera. Mesmo para
garantir, com 66% de probabilidade,
que a subida na temperatura fique
abaixo dos 2,0 graus, as emissões
acumuladas de carbono não pode-
rão superar os 800 mil milhões de
toneladas até ao fim do século. Dois

terços deste "orçamento" já foram
gastos até 2011.

"É preciso reduzir, continuada e

substancialmente, as emissões de

gases com efeito de estufa", afirmou
Rajendra Pachauri, presidente do
IPCC, na conferência de imprensa
de apresentação do relatório, em
Estocolmo. "Só através do merca-
do é que podemos dar uma rápida
resposta", acrescentou, referindo-se
à necessidade de atribuir um preço
ao carbono. "A humanidade tem de
escolher que cenário quer seguir",
disse o cientista Thomas Stocker,
um dos coordenadores do relató-
rio agora apresentado.

Os cenários futuros estimam uma
subida do nível do mar entre 26 e 82
centímetros. Os valores são superio-
res aos previstos no último relatório
do IPCC, em 2007 - 18 a 59 centíme-
tros. Mas, segundo os cientistas des-

te organismo, não se podem fazer
comparações directas, dado que os
cenários agora definidos são diferen-
tes dos de há sete anos.

Segundo o relatório do IPCC, o

aquecimento da Terra e as suas con-

sequências nos sistemas climáticos
não são só "inequívocos" como tam-
bém inevitáveis. A temperatura da
Terra vai-se manter elevada muito
além deste século. Entre 15 e 40%
do CO2 emitido pelas actividades
humanas permanecerá na atmos-
fera por mais de 1000 anos. Nos ce-
nários mais pessimistas, o nível do

mar poderá subir um a três metros
até 2300. A massa de gelo da Grone-
lândia poderá desaparecer no final
de um milénio ou mais, causando
um aumento de sete metros no ni-
vel do mar.

"A maioria dos aspectos das al-

terações climáticas vão persistir
por muitos séculos, mesmo que as

emissões de CO2 cessem", alerta o

relatório do IPCC. "Isto representa
um substancial compromisso de vá-

rios séculos criado pelas emissões
de CO2 do passado, do presente e

do futuro".
Os novos alertas do IPCC provo-

caram novas chamadas de acção
imediata. O secretário-geral das ¦>

•» Nações Unidas, Ban Ki-moon,
anunciou que irá convocar uma
cimeira ao mais alto nível, para
Setembro de 2014. "Este novo re-
latório vai ser essencial para os Go-
vernos na conclusão de um acordo
legal ambicioso para as alterações
climáticas em 2015", disse. "Isto não
é um relatório rápido que pode ser

largado num arquivo. Isto não é

um documento político produzido
por políticos. Isto é ciência. Os Es-
tados Unidos estão profundamen-
te comprometidos em liderar esta

mudança", reagiu também o secre-
tário de Estado norte-americano,
John Kerry.

"As alterações climáticas estão a

acontecer, os humanos estão a cau-
sá-las e a acção é urgente", referiu
a comissária europeia para a Acção
Climática, Connie Hedeggaard. "As

previsões devem-nos deixar muito
preocupados, mas ainda é possível
evitar o pior", acrescenta a associa-

ção ambientalista Quercus.
Por pressão de alguns países, so-

bretudo da Rússia, o IPCC incluiu
no seu relatório uma referência ex-

plícita à geoengenharia - ou seja,
soluções tecnológicas para conter
o aquecimento, como a pulveriza-
ção de aerossóis na atmosfera, para
reflectir a radiação solar. O painel
científico, no entanto, abordou o
tema com cautela, chamando a

atenção para as incertezas sobre a

sua eficácia e para os seus possíveis
efeitos colaterais.

Outro tema controverso no rela-
tório do IPCC é a relativa estabili-

zação do aumento das temperatu-
ras nos últimos 15 anos, que alguns

apontam como evidência de que os
modelos climáticos não são confiá-
veis. "Os modelos têm revelado uma
notável concordância nas tendên-
cias de longo prazo", refutou Tho-
mas Stocker. "A melhor escala de

tempo para se avaliar o clima é de
no mínimo 30 anos", acrescentou
o secretário-geral da Organização
Meteorológica Mundial, Michel Jar-



raud.
O relatório do IPCC foi elaborado

ao longo de quatro anos, envolven-
do a revisão de 9200 artigos científi-

cos, por cerca de 800 cientistas. Foi
aprovado na manhã de sexta-feira,
depois de quatro dias de discussões
finais entre cientistas e representan-
tes governamentais de 110 países,
em Estocolmo. Outros dois relató-
rios, sobre os impactos e as hipó-
teses de mitigação do problema,
serão publicados na Primavera de
2014. com Clara Barata eNicolau
Ferreira

"A maioria
dos aspectos
das alterações
climáticas vão
persistir por
muitos séculos,
mesmo que as
emissões de CO2
cessem", refere o
relatório do IPCC

Moreira da Silva
"Todos os ministros
devem ler o relatório"

orelatório0

relatório divulgado esta
sexta-feira pelo Painel

Intergovernamental para
as Alterações Climáticas

(IPCC, na sigla em inglês) deve
ser lido por todos os ministros
de todos os Governos, disse
ao PÚBLICO o ministro do
Ambiente, Ordenamento do
Território e da Energia, Jorge
Moreira da Silva.

"Este relatório é publicado
num momento decisivo", afirma
Moreira da Silva. Em Novembro,
a comunidade internacional
reúne-seem Varsóvia, Polónia,

para uma conferência climática
das Nações Unidas, em mais
um elo para que se chegue
a um novo tratado, até ao
final de 2015, que substitua
o Protocolo de Quioto. Além
disso, a própria União Europeia
(UE) está a discutir neste
momento a sua nova estratégia
de médio prazo, para 2030, na
área das emissões de carbono,

da eficiência energética e
das energias renováveis. "É

importante recordar que foi

precisamente depois do último
relatório do IPCC [em 2007]
que a UE partiu para uma
política integrada para o clima e
energia", diz Moreira da Silva.

"Este relatório é destinado
a toda a sociedade, a todos
os Governos e, dentro dos
Governos, a todos os seus
membros, e não apenas aos
ministros do Ambiente",
refere Jorge Moreira da Silva.
Questionado pelo PÚBLICO

se levaria as conclusões do
IPCC ao próximo Conselho
de Ministros, Moreira da Silva

respondeu: "O Governo tem
um compromisso firme com
as metas para as emissões de
CO2, para eficiência energética
e para as renováveis." A junção
do ambiente e da energia num
mesmo ministério foi uma
medida neste sentido, assegura
o ministro. "A crise económica
não deve servir de desculpa
para adiarmos ou hesitarmos
no combate às alterações
climáticas", acrescenta. R.G.



Os modelos
do clima estão
entre a evolução
da ciência e a
incerteza do real

Desde a capacidade informática até à

complexidade natural, há barreiras a
travarem a criação do modelo perfeito
do clima que anteveja a 100% o que
acontecerá com o aquecimento global.
Mas as melhorias também são evidentes
Nicolau Ferreira
Há mais artigos científicos, novos
modelos e mais observações de pa-
râmetros como a temperatura que
foram analisados pelo Painel Inter-
governamental para as Alterações
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês)
na produção da quinta edição do
relatório sobre as alterações climá-
ticas. Foi a partir destas actualiza-

ções que os responsáveis puderam
ter mais segurança em certas asser-

ções do sumário revelado ontem em
Estocolmo. Mas há muita coisa que
ainda não se consegue estimar com
um grau de certeza razoável. A chu-

va é apenas um desses exemplos.
Para um dia termos um modelo

climático que nos diga exactamen-
te onde é que vai chover, é preciso
compreender como é que uma nu-
vem se forma e quando é que as gotí-
culas que a compõem se precipitam.
De seguida, é necessário traduzir es-

te fenómeno complexo numa equa-
ção a aplicar num modelo do clima

que corre ao longo do tempo.
Isso só é possível com uma grande

capacidade computacional, mas não
só. Esse modelo tem de considerar
a topografia terrestre, a evaporação
e o vento. Tudo isto tem de estar re-
presentado num mapa mundial com
uma quadrícula de poucos quilóme-
tros de resolução, para que uma

montanha como a serra da Estrela
não pareça um mero socalco.

Este é apenas um pequeno aspec-
to do grau de complexidade dos mo-
delos. Os cientistas do clima querem
observar o que se vai passar no futu-

ro, depois do Homem ter lançado na
atmosfera centenas de milhares de
milhões de toneladas de carbono.

"Os modelos climáticos represen-
tam quer a atmosfera, quer o oce-
ano, resolvendo as equações da di-
nâmica de fluidos numa malha de

pontos da ordem dos 10 quilómetros
para um mapa regional, e de 100
quilómetros para o globo. Incluem
diversos modelos especializados
que representam a interacção da
atmosfera e do oceano com o solo,
o gelo flutuante, o gelo permanente,
o coberto vegetal", diz ao PÚBLICO
Pedro Miranda, geofísico e professor
da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa.

No caso das nuvens, devido à sua

complexidade e à baixa resolução
dos modelos que dão resultados a
nível global, o processo é represen-
tado de forma simplificada. O ex-

cesso de carbono na atmosfera faz
com que mais energia fique retida,
sem ter libertada para o espaço - o
efeito de estufa. O planeta fica em
desequilíbrio. A pergunta a que os

modelos climáticos tentam respon-
der é para onde vai esse calor em
excesso: pode aquecer o ar, os ocea-

nos, ou acelerar o derretimento das

massas de gelo.
O sumário do IPCC refere que os

oceanos acumularam 90% da ener-
gia do sistema climático entre 1971

e 2010, evitando um aquecimento
maior. Mas a maioria desta ener-
gia fica acumulada nas centenas de
metros mais superficiais do ocea-
no. Os modelos não têm em conta
a influência deste calor no oceano
mais profundo. Como não se estão
a modelizar as consequências de um
oceano mais quente na acumulação
de dióxido de carbono (CO2): uma
parte deste gás é dissolvido no oce-

ano, mas a água perde capacidade
de absorção à medida que a sua tem-

peratura sobe.

Aperfeiçoamento anual
"Há muita incerteza. Mas o mundo é

assim, temos de viver com ela", de-
fende Pedro Miranda. Mas há muitos

aspectos que melhoraram.
Os modelos referidos nos primei-

ros dois relatórios do IPCC nem se-

quer tinham capacidade de prever
o clima do passado, que foi sendo

registado ao longo das décadas. "O
relatório do IPCC de 2007 já referia
modelos com capacidade de prever
o clima passado", diz Pedro Miran-
da. E os modelos que os cientistas
utilizaram agora para olhar para
as alterações climáticas tiveram de
resistir a uma bateria de testes que
garantem uma nova robustez.

"Estes modelos resultam da trans-
formação de modelos de previsão
do tempo", explica Pedro Miranda,
que "têm novas edições todos os

anos". Não há nada melhor do que



a realidade diária para confirmar a
validade de algoritmos que tentam
prever o tempo. Esse aperfeiçoa-
mento dá frutos. "Há 30 anos não
podíamos prever o que prevemos
para o furacão Sandy [que se abateu
há quase um ano na costa Leste dos
Estados Unidos]", refere o cientis-
ta. Tal como seria difícil anunciar
o alerta vermelho para o temporal
de Janeiro que arrancou árvores
por todo o Portugal continental e
fez muitos estragos.

Esse tipo de evolução reverte para
os modelos do clima. Recentemente,
a equipa de Pedro Miranda conse-
guiu modelizar como se comportava

o escoamento de água dos rios du-
rante o derretimento da neve, algo
inédito até então. A fórmula foi in-

tegrada no modelo de meteorologia
do Centro Europeu de Previsão do

Tempo, que foi recentemente trans-
formado em modelo climático. "Tra-
ta-se de um modelo muito recente,
ainda em desenvolvimento", diz o

investigador.
Mas o escoamento dos rios é ape-

nas um detalhe no complexo sistema

que define aquilo que, casualmente,
se chama tempo. Há, por exemplo,
questões importantíssimas como
o comportamento das camadas de

gelo continentais, que são consi-

deradas em muitos modelos como
estáticas ao longo de grandes perí-
odos, explica Pedro Miranda. Isto
pode não ser verdade no caso dos

gelos da Gronelândia ou da parte
Oeste da Antárctida.

Fenómenos como a expansão ou
contracção das florestas, que têm
efeitos na absorção de CO2 e podem
ter intervenção humana, estão longe
de serem considerados nos mode-
los analisados pelo IPCC. "O IPCC é

conservador. Diz as coisas que são

consensos", refere o cientista. E, pa-
ra já, muita realidade fica de fora nas
nossas previsões do futuro.

A "pausa" de 15 anos
e os cépticos ao ataque

Clara Barata
Face a um novo relatório climáti-
co das Nações Unidas, os cépticos
que persistem em não reconhecer o

aquecimento global como a origem
das alterações climáticas preparam
as suas armas, ainda antes da sua
divulgação, tentando denegrir a
credibilidade dos cientistas. E, des-
ta vez, tiveram uma ajuda das dúvi-
das levantadas pela constatação de

que, nos últimos 15 anos, apesar de
as emissões de gases com efeito de
estuda terem aumentado, e muito,
a temperatura da atmosfera pratica-
mente estagnou.

A subida foi de apenas 0,05 graus
Celsius entre 1998 e 2012, quando se-

ria de esperar, em referência ao que
se passou entre 1951 e 2012, uma su-
bida entre 0,08 e 0,14 graus Celsius.
O relatório do Painel Intergoverna-
mental para as Alterações Climáticas

(IPCC, na sigla em inglês) aborda esta

aparente "pausa" num parágrafo em
que sublinha a existência de "uma
variabilidade substancial" de ano
para ano e de década para década,
mas que esta não faz inverter o "ro-
busto aquecimento que se verifica
há múltiplas décadas."

"Devido à variabilidade natural, as

tendências que se baseiam na análise
de curto prazo são muito sensíveis às

datas de início e do fim [dos registos]

e no geral não reflectem tendências
climáticas de longo prazo", lê-se no
relatório.

É uma declaração sóbria, perante
títulos de tablóides como o Daily Mail
britânico que são uma lição de como
fazer pouco de um acontecimento
em três andamentos: "Alterações cli-
máticas no gelo: cientistas da ONU
revelam que o mundo quase não

aqueceu nada nos últimos 15 anos -
mas dizem que agora têm a certeza
de que a humanidade tem a culpa do

aquecimento global".
O bloque de notícias do Met Oífice

(serviços meteorológicos britânicos)
explicava de forma mais simples o

que estava em causa: não se devem
confundir previsões climáticas com
projecções climáticas. "Fazem-se
previsões quando se tenta dizer qual
será o estado do clima nos próximos
anos, e isso depende de conhecer o

estado do clima hoje. É necessário
ter um grande número de observa-

ções de alta qualidade, da atmosfe-
ra e em especial do oceano", diz o

post. "Por outro lado, as projecções
climáticas dizem respeito ao longo
o prazo, ao impacto de grandes e

poderosas influências no clima e da

sua variabilidade, em vez de apenas
tentarem prever o estado actual da

própria variabilidade."
Rajendra Pachauri, o economis-

ta indiano que lidera o IPCC, reagiu
à polémica em torno desta questão
ainda antes da divulgação do relató-
rio. "Haverá informação suficiente

para que todas as pessoas racionais

compreendam que é necessário agir
contra as alterações climáticas."

Os cépticos mobilizaram-se antes
da divulgação do relatório. Nos Esta-
dos Unidos, um pólo de actividade é

o Instituto Heartland, financiado por
vários interesses ultraconservadores,
nomeadamente pelos milionários ir-

mãos Koch, que têm fortuna feita no
petróleo e outras indústrias. Uma fu-

ga de informação em 2012 expôs as

actividades do instituto para descre-
dibilizar a ciência e os cientistas que
trabalham na áreas das alterações
climáticas. E, nas últimas semanas,
tem estado na origem de uma série
de artigos e conferências pondo em
causa, apriori, os resultados de con-
senso científico do IPCC.

Mas os cientistas das alterações cli-

máticas aprenderam já alguma coisa

com os anos que passaram a enfren-
tar estes cépticos, normalmente fi-
nanciados por indústrias poluentes,
e com maior atenção nos media do

que alguma vez tiveram em repre-
sentatividade. Dezenas de cientis-
tas envolvidos no trabalho do IPCC

juntaram-se para formar uma Equipa
de Resposta Rápida de Ciências do
Clima, para responder a alegações



falsas ou enganadoras feitas por estes

cépticos, noticiou o jornal britânico
The Guardian.






