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Temperatura
na Europa subiu
mais do que
no resto do mundo

Sistema Copérnico revela que termómetros
aumentaram 0,8 graus na Europa e 0,5 no planeta
CARLA TOMÁS

A Terra está a aquecer e os ter-
mómetros na Europa estão a
subir mais do que no conjunto
do planeta. Em 2017 a tempe-
ratura média no continente eu-

ropeu esteve 0,8 graus Celsius
acima da registada no período
entre 1981 e 2010, o que equiva-
le a mais 60% do que a subida
registada globalmente (+o,s°
C). Esta é a principal conclusão
do relatório sobre o "Estado do
Clima Europeu em 2017", ela-
borado pelo sistema europeu
de monitorização ambiental
Copérnico e divulgado no início
de abril.

"Nos últimos anos, a tempe-
ratura tem estado a acelerar
de uma forma mais rápida
na Europa do que no resto
do mundo", confirma ao Ex-
presso Pedro Matos Soares,
investigador do Instituto Dom
Luiz, da Faculdade de Ciênci-
as da Universidade de Lisboa
(FCUL). O geofísico explica
que quando se fala de altera-
ções climáticas "não há expli-
cações lineares", mas podem
apontar-se vários indicado-
res que contribuem para esta
realidade: "A combinação da
subida da temperatura do mar
com a existência de menos
gelo e neve na Europa pesa
cerca de 60% neste cenário; e

as emissões de gases de efeito
de estufa e de aerossóis os res-
tantes 40%".

Mais de 30 anos de obser-
vações científicas permitem
verificar que os glaciares eu-
ropeus estão a descongelar em
grande escala desde 1997. Só
os glaciares alpinos perderam
34 metros de espessura e os

do sudoeste da Escandinávia
cerca de dois metros. "A neve
e o gelo refletem a radiação so-

lar e quando desaparecem a
radiação passa a ser absorvida
pelo solo, o que leva a um mai-
or aquecimento da superfície
atmosférica", explica Pedro
Matos Soares.

Como no verão o gelo já só co-
bre uma parte do Ártico, "dá-se
um fenómeno de amplificação
que leva a um aumento ainda
maior das temperaturas acima
do Círculo Polar Ártico", escla-

rece Filipe Duarte Santos, geo-
físico e presidente do Conselho
Nacional para o Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
(CNADS). Esta maior subida no
continente europeu por com-
paração com o resto do mundo
deve-se também ao facto de o

hemisfério Sul ter maior su-
perfície oceânica, o que atenua
o aumento da temperatura na
atmosfera.

Os termómetros subiram
em praticamente todos os pa-
íses europeus em 2017, sendo
as medições particularmen-
te anómalas no arquipélago
norueguês de Svalbard, na

Ucrânia, no norte da Rússia
e, sobretudo, no sudoeste da
Europa onde registaram 1,7° C

em média acima da norma na
primavera e no verão por com-
paração ao período 1981-2010.

Sudoeste em destaque

"Os olhos da Europa na Ter-
ra" — como se autodenomina
a rede Copérnico — detiveram-
-se especialmente sobre esta
região. "O sudoeste da Europa
é o hot-spot destas análises e

este relatório vem corroborar
o que já outros referiam tendo
em conta o que as alterações
climáticas podem significar em
termos de mais secas, ondas
de calor e problemas de saúde
em países como Portugal e Es-

panha", sublinha Pedro Matos
Soares. E lembra: "Em Portu-
gal tivemos duas ondas de calor
no verão passado, e em França
e Espanha ocorreram cinco."

Na Bacia do Mediterrâneo
os termómetros chegaram a
ultrapassar os 40° C no verão
e a onda de calor (a que deram
o nome de "Lúcifer") esten-
deu-se por mais de 40 dias. Na
Croácia a temperatura máxima
no verão chegou a 4° C acima
da média e em Espanha a um
máximo de mais 6° C face ao
período de referência.

Fazendo zoom sobre o ter-
ritório português, o relatório

reflete informação do Institu-
to Português de Meteorologia
(IPMA) que indica que "a tem-
peratura máxima do ar foi su-

perior ao normal em todos os

meses do anos", tendo regista-
do anomalias mais acentuadas
na primavera e no outono (+4°
C do que o normal). O boletim
climatológico de 2017 do IPMA
classifica 2017 como o segundo
ano mais quente dos últimos
87 anos (atrás de 1997), com o

nono verão mais quente (com
uma temperatura média 1,4° C
acima da verificada no período
1981-2010) e o terceiro mais
seco desde 1931. No ano passa-
do, registaram-se em Portugal
sete ondas de calor (duas na
primavera, duas no verão e três
no outono).

Seca, fogos e CO2

A seca prolongada associada a
elevadas temperatura, poten-
ciou os grandes incêndios de

junho e outubro em Portugal
e no norte de Espanha, mas
também em França, Itália,
Grécia e nos Balcãs. Com os

fogos houve um aumento de
emissões de gases de efeito de
estufa (GEE) nestes países. O
relatório da rede Copérnico
estima que tenham potenciado
a libertação de 37 milhões de
toneladas de dióxido de carbo-
no (CO2), dos quais, segundo
Filipe Duarte Santos, "se esti-
mam oito milhões de toneladas
originadas pelos incêndios em
Portugal".

Devido à seca, a produção
hidroelétrica caiu 60% o que



fez aumentar as emissões na-
cionais de GEE em 25% face a
2016, segundo contas da Zero
feitas no início de 2018. Con-
tudo, os contributos de Portu-
gal para o aquecimento global
são ínfimos no quadro global
(representa 0,16% do total de

emissões). Independentemente
desse contributo, Portugal é

dos países europeus que mais
pode sofrer com as alterações
climáticas tendo em conta a
subida do nível do mar e os fe-
nómenos extremos.

Cenários de futuro traçados
pela equipa de Pedro Matos So-

ares (com base no cruzamento
de milhares de dados recolhi-
dos através do consórcio euro-
peu Eurocordex) apontam para
que, no final do século XXI, em
Portugal, as temperaturas su-
bam 6° C no verão, as estações
do ano se diluam e as ondas de
calor se estendam por mais de

40 dias. A probabilidade de
acontecerem três a quatro se-
cas como a de 2017 numa só

década e de os incêndios serem
ainda mais dramáticos fazem
parte dos cenários traçados
pelos cientistas. Porém, "conti-
nuamos a não ver um compor-
tamento global que contribua
para desacelerar as alterações
climáticas", lamenta Filipe Du-
arte Santos.
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Ondas de calor no verão trouxeram noites com mais de 30° Cfoto getty images



INDICADORES 2017

TEMPERATURA
Desde o final do século
XIX a temperatura média subiu

I,B° C na Europae I,l° C no

globo e, respetivamente, o,B° C

e 0,5° C em comparação com
a mediado período 1981-2010

PRECIPITAÇÃO
A precipitação média na

Europa ficou 0,02mm/dia
abaixo da média de 1981-2010.
Houve menos 24 a 30 dias
de chuva face ao habitual
no Sudoeste europeu

GELO
A área de gelo no mar Ártico
tem diminuído desde 2000.
Em janeiro de 2017 tinha

menos 600 mil quilómetros
quadrados do que a área média
existente no período
de referência

NÍVEL DO MAR
Nos últimos 25 anos o nível

médio do mar subiu

globalmente 3,4 mm/ano
e 1 a 2 m m/ano nas regiões
costeiras europeias

Descodificador

Isto está a aquecer

O Porque e que
a temperatura
subiu mais
na Europa?

Os termómetros continuam a subir e estão mais acelerados no continente

europeu. Porém, pouco se tem feito para inverter esta tendência

tem?

0 O que fazer
para travar isto!

Não há uma explicação linear para este
fenómeno, mas os cientistas sabem

que as temperaturas sobem mais nos
continentes do que nas zonas oceânicas.
Os termómetros têm estado a acelerar
mais rapidamente no continente europeu
nos últimos anos (+O,B graus Celsius) do

que a nível global (+0,5%). O degelo no
continente europeu contribui para isto.

Os glaciares alpinos perderam 34 metros
de espessura e a cobertura de gelo no
Ártico está a diminuir, tendo registado
em setembro de 2017 menos de um

quarto da área coberta no período 1981-

-2010. Com menos neve e gelo aumentam
as temperaturas do ar, umavezquea
radiação é absorvida pelo solo. Com este

aquecimento, mais neve e gelo derretem
num círculo vicioso.

A seca extrema que atingiu 90% do

território português, afetando o

abastecimento público de água e a

produção agrícola, e os dramáticos
incêndios de junho e outubro de 2017, que
tiraram ávida a 115 pessoas e devastaram
cerca de meio milhão de hectares são

exemplos de consequências associadas
ao aumento das temperaturas do ar. O

aquecimento acelerado do clima europeu
potenciou igualmente uma onda de

calor denominada "Lúcifer" que afetou
toda a bacia do Mediterrâneo durante
mais de 40 dias no verão passado. A

exposição ao calor intenso durante vários
dias consecutivos potência problemas
de saúde como golpes de calor ou

agravamento de doenças crónicas e

aumenta o número de mortes precoces.

É necessário reduzir as emissões de

gases de efeito de estufa (GEE) no

planeta, limitando o consumo de
combustíveis fósseis, a desflorestação
e os incêndios, e fazendo a transição
energética da economia para enfrentar
as alterações climáticas. Porém, apesar
dos compromissos assumidos no Acordo
de Paris, em 2015 para impedir que as

temperaturas globais subam mais de 2

graus Celsius (ou de preferência não mais
de 1,5 graus Celsius) até ao final do século

por comparação às registadas na era pré-
industrial, a verdade é que este tem sido

um processo lento. Os países europeus
têm-se mostrado mais ambiciosos, mas
com incoerências. Em vez de reduzir as

emissões 3% ao ano, como recomenda o

relatório Stern, o mundo aumentou-as
em 2%, em 2017 As consequências serão

graves em termos ambientais, sociais e

económicos.


