
Calor extremo
Termómetros sobem
aos 42,6 graus em Paris
e batem recordes
na Europa



Temperaturas mais altas
de sempre registadas na Alemanha,
Bélgica, Holanda e Paris
Europa
Claudia Carvalho Silva

O calor extremo vai dar lugar a chuva e nebulosidade

As alterações climáticas
tornam estes fenómenos
cada vez mais frequentes,
com efeitos na saúde
humana e no ambiente
A vaga de calor na Europa fez vários

países baterem os seus recordes de

temperatura máxima: na Alemanha

chegou-se na tarde de ontem aos 41,5

graus Celsius; na Bélgica atingiu-se
40,6; na Holanda ultrapassou-se pela
primeira vez a barreira dos 40; e a
cidade de Paris chegou aos 42,6°

C

- temperaturas nunca alcançadas
desde que existem registos meteoro-

lógicos nestes países.
Esta é a segunda vaga de calor na

Europa em menos de um mês. O
Instituto Português do Mar e da
Atmosfera explicou num comunica-
do que esta subida de temperatura
na Europa se deve ao "transporte de
ar muito quente do Norte de África",

que acontece "por causa da persis-
tência de uma região de altas pres-
sões sobre o Mediterrâneo Ocidental
e a França".

Segundo o especialista em altera-

ções climáticas Filipe Duarte Santos,

sempre houve ondas de calor. Porém,
estão a tornar-se "cada vez mais fre-

quentes" e com registo de tempera-
turas cada vez mais altas, afectando
vários países ao mesmo tempo.

"No passado podia acontecer, mas
era uma probabilidade ínfima. Agora,
a probabilidade destes fenómenos é

cada vez maior por causa das altera-

ções climáticas", disse ao PÚBLICO.
O aumento de emissões de dióxido
de carbono, que faz aumentar a tem-

peratura média do planeta, está na

origem das alterações climáticas.
No fim do século XXI, diz Duarte

Santos, estas vagas de calor podem
passar a ser "o novo normal", com
todos os riscos associados para a



saúde e para o ambiente. "Os sinais
e os efeitos das alterações climáticas
são cada vez mais claros e devíamos
ser mais eficazes" na sua prevenção,
alerta.

Pouco depois de anunciar um
recorde de temperatura de 41,7 na
Holanda, o instituto de meteorologia
deste país fez saber que está a "inves-

tigar" para ter a certeza de que os

valores estavam correctos - o núme-
ro acabou por ser corrigido para
40,4 graus (ainda assim a mais eleva-
da alguma vez registada no país).

Também no Reino Unido as previ-
sões meteorológicas apontavam para
que ontem fosse o dia mais quente
de sempre, com temperaturas que
podiam chegar aos 39° Cem algumas
regiões. "As alterações climáticas
aumentaram a probabilidade e a gra-
vidade destes episódios de onda de
calor pela Europa", alertou o serviço
meteorológico do Reino Unido.

A capital francesa, Paris, atingiu a

temperatura mais alta desde 1873: os

termómetros chegaram aos 41 graus
Celsius ao início da tarde de ontem
e, horas depois, a temperatura vol-
tou a subir, para os 42,6. O anterior
recorde de temperatura na cidade,
de 40,4 graus Celsius, foi registado
em 1947.

As previsões dizem que nos próxi-
mos dias as temperaturas vão baixar
nos países afectados por esta onda
de calor. Porém, a descida no termó-

metro nao vai trazer um tempo ame-
no: em algumas regiões da Europa
(França, Bélgica, Alemanha e Holan-

da) vai chover e haverá nebulosidade
nos próximos dias.
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Oaquecimentonuncafoitãogiobaiem2oooanos

O
aquecimento global
causado pela actividade
humana estende-se hoje a

98% do planeta. Nunca nos
últimos 2000 anos os seus
efeitos foram tão extensos — os
anteriores períodos quentes da
Terra neste período foram
acontecimentos regionais, e
não a nível planetário, diz uma
equipa internacional de
cientistas na edição de ontem
da revista Nature.

Usando registos
paleoclimáticos, como anéis de
árvores, crescimento de
glaciares e sedimentos de
lagos, os cientistas concluíram

que o aquecimento actual "não
tem paralelo em termos de

temperaturas absolutas" nos
últimos dois milénios, e é

também o mais abrangente.
Até mesmo no ponto mais alto
da Anomalia Climática
Medieval (950-1250), só 40%
da superfície da Terra atingiu as

temperaturas mais altas ao
mesmo tempo.

Os períodos de aquecimento
e arrefecimento antes da

Revolução Industrial estavam
dentro dos parâmetros das

variações naturais do clima,
dizem os cientistas. O

sobreaquecimento actual, que
afecta várias zonas do planeta
ao mesmo tempo, como a

Europa Central, o Árctico, o

Sudeste Asiático e a bacia
amazónica. De fora da equação
tem ficado apenas a Antárctida
— mas o continente gelado
está a começar a sentir cada
vez mais os efeitos do
aquecimento do planeta, como
se vê com o desprendimento
de icebergues.

"O nosso estudo fornece
fortes indícios de que o

aquecimento global causado
pelo homem não pode ser
comparado com outras causas,
como as erupções vulcânicas.
Não há precedentes para estes
acontecimentos nos últimos
2000 anos", lê-se no estudo.
Sofia Neves


