
«Émuito
difícil cumprir
ja o Acordo
de Paris»

é A queima de combustíveis fósseis é, de acordo com

o especialista em Mudanças Globais e Alterações
Climáticas, Filipe Duarte Santos, o principal motivo

para o aumento da temperatura do Planeta. No entanto,
há quem duvide - a começar pelo Governo dos EUA -,
mas, para o professor catedrático, esse cepticismo tem

uma raiz puramente económica.

= Helena Rua
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Terra sempre teve alte-

rações climáticas, mas

«aquilo que distingue a

actual é ser muito rápi-
da», afirma Filipe Duar-
te Santos, presidente do

Conselho Nacional do

Ambiente e do Desen-
flí volvimento Sustentável.

Para o professor de Física da Faculdade

de Ciências da Universidade de Lisboa,

o motivo é óbvio e está provado cienti-
ficamente: as emissões de CO2, produzi-
das pela queima de combustíveis fósseis

desde a Revolução Industrial, provoca-
ram o aumento de Io Celsius na tempe-
ratura média global. Os riscos? Muitos,
afirma. Desde o incremento da mortali-

dade, motivado por ondas de calor, até

à diminuição da precipitação, passando

pela subida do nível do mar -que diz já
ser inevitável, «façamos o que fizer-
mos». Aos que duvidam da intervenção
humana neste processo, responde: «O

Governo dos EUA e muitos interesses

nesse país não querem que as pessoas

façam uma ligação de causa-efeito en-
tre a exploração e o uso de combustíveis

fósseis e as alterações climáticas.»

Há muita confusão entre alterações cli-

máticas e aquecimento global. Quais são

as diferenças?
A Terra formou-se há 4500 milhões de

anos e, desde a sua formação, o clima va-
riou, naturalmente, embora não tenham
sido alterações muito acentuadas. Foi isso

que permitiu o aparecimento da vida, há

cerca de 3800 milhões de anos, e a sua

evolução até aos seres "inteligentes". Por

exemplo, no último milhão de anos, temos

tido alternância entre períodos glaciais e

períodos inter-glaciais - períodos glaciais
relativamente frios, em que a temperatura
média da atmosfera é cerca de 5 0 a 6 o mais

baixa do que nos períodos inter-glaciais.
Actualmente, estamos num período inter-
- glacial e a temperatura está mais alta do

há cerca de 20 mil anos, ou seja, do que os

tais 5
o ou 60

. É, por isso, um período com

temperaturas relativamente elevadas.

O que aconteceu, desde a Revolução In-
dustrial, foi que começou a usar-se, pri-
meiro, o carvão, depois, o petróleo, e, mais

recentemente, o gás natural - de uma
forma intensiva. Isso foi muito importan-
te para a nossa civilização, já que grande

parte da prosperidade económica média

dos habitantes do nosso planeta, do nosso

bem-estar e da nossa qualidade de vida de-

ve-se a uma utilização intensiva da ener-

gia. Cerca de 80% das fontes primárias de

energia são combustíveis fósseis (carvão,

petróleo e gás natural) e, durante muitos

anos, pensou -se que estes combustíveis só

tinham coisas positivas. Mas, nos finais do

século XIX, o físico e matemático francês

Joseph Fourier identificou na Terra uma
coisa chamada efeito de estufa - depois
foi-se estudando o assunto mais apro-
fundadamente, do ponto de vista cientí-
fico - e chegou à conclusão que há certos

componentes da nossa atmosfera que têm

a propriedade de absorver a radiação infra-
vermelha e, assim, gerarem este efeito de

estufa. Se não tivéssemos gases com efei-
to de estufa - os principais são o vapor de



água, o dióxido de carbono (CO2), o metano

e o óxido nitroso -
,

a temperatura média

da atmosfera, em lugar de ser 15 o Celcius,

era menos 18 o Celsius. Esses gases são,

pois, essenciais para termos esta tempe-
ratura agradável em que vivemos. Agora,
se aumentarmos a concentração de gases
com efeito de estufa, há uma tendência de

aumento da temperatura, ou seja, subimos

para mais do que os 15 o
. Pelo contrário, se

diminuirmos a concentração desses gases,
a temperatura, em vez de ser 15 o

, é mais

baixa. Hoje, dizemos isto com uma natu-
ralidade enorme, porque a humanidade

tem esta capacidade, que não existia no

passado. Pensar que temos a capacidade
de modificar a composição da atmosfera é

algo recente.

Qual é o impacto da intensificação do

efeito de estufa?

A intensificação do efeito de estufa, ou

seja, a emissão de gases com efeito de es-
tufa para a atmosfera, provoca uma alte-

ração no clima que se manifesta por um

aquecimento global, aumentando a tem-

peratura média da atmosfera à superfície.
Mas o aquecimento global é apenas um

aspecto da alteração climática, porque,

depois, também temos uma maior fre-

quência de fenómenos meteorológicos ex-
tremos - secas mais frequentes nos sítios

onde há secas e, também, chuvas muito
intensas em períodos curtos que têm o ris-

co de cheias, de deslizamento de terra, etc.

Além disto, há um outro aspecto, que é a

subida do nível médio do mar. Devido à in-
tensificação do efeito de estufa, há um de-

sequilíbrio energético na atmosfera: o sis-

tema climático está a receber energia que
não está a reemitir e esse excesso aquece,

sobretudo, a temperatura média das águas

superficiais do oceano (até 700 metros) em

Io Celsius. É necessária uma energia brutal

para fazer isto. A temperatura da atmosfe-
ra também subiu i° Celsius - o Acordo de

Paris diz que é conveniente não aumen-
tarmos mais do que 2o Celsius (estamos a

Io Celsius desse limite) - desde o período
anterior à Revolução Industrial.

Portanto, a Terra sempre teve alterações

climáticas, mas aquilo que distingue a ac-
tual é ser muito rápida. A concentração do

CO2 da atmosfera passou de 280 partes por

milhão em volume, no ano de 1750, para
410, em 2018.

E essa concentração deve-se também ao

vapor de água?
O que acontece com o vapor de água é que a

quantidade mantém-se aproximadamen-
te constante, embora seja muito variável

consoante as regiões - se formos para o

Sahara, a quantidade de vapor de água é

muito baixa; se formos para a Islândia, é

muito elevada. Mas quando a temperatura
aumenta, pelo facto de já ter subido 10,I

o
, a

atmosfera pode conter mais vapor de água
- acontece exactamente a mesma coisa

quando tomamos um duche: a temperatu-
ra aumenta e o ar fica com muito mais hu-
midade. Portanto, ao conter mais vapor de

água, intensifica o efeito de estufa. É uma

retroacção positiva.
Pode-se criar uma barreira que provo-
ca uma maior concentração de CO2 na
atmosfera?

Não. O CO2 tem uma densidade que é i,7Kg
por metro cúbico, ao passo que a do ar é

bastante menor, i,3kg por metro cúbico.

Portanto, é mais denso. Então, dir-se-ia:
"o CO2 fica todo concentrado junto ao

solo". Se assim fosse, quando estivéssemos

na praia, a descansar de barriga para baixo,
morríamos. Isso não acontece, apesar do

CO2 ser mais denso, porque há muito ven-
to. A atmosfera tem uma parte que vai até

cerca de íokm de altitude - aquela onde

viajamos de avião -, chamada troposfe-
ra, e que é uma zona muito misturada. Há

movimentos ascensionais e descensionais

e há vários ventos, como, por exemplo, os

alísios. Portanto, as moléculas de CO2 es-

palham-se exactamente como o vapor de

água. Está tudo muito bem misturado. A
estratosfera já é diferente, pois não tem
esta agitação que existe na troposfera.

Quais são os riscos do aumento de mais Io

Celsius, face ao que já se subiu?

As ondas de calor estão a tornar-se mais

frequentes. Em Portugal, tal como nou-
tros países, têm sido associadas a um au-
mento da mortalidade - é algo que está

muito bem documentado. E quanto maior
for o aumento da temperatura, mais fre-
quentes serão essas ondas de calor. Esse é

um dos efeitos.

Quais são os outros?

Há mudanças no regime de precipitação,

que é, talvez, das coisas mais preocupan-
tes. A precipitação nesta região do mundo
- Mediterrâneo, Sul da Europa, Norte de

África - desde os anos 60, já está a dimi-
nuir 40 milímetros por década - o que é

significativo numa zona como, por exem-

plo, o Alentejo, em que a precipitação mé-
dia é de 50 milímetros por ano. Outra coisa

é a subida do nível médio do mar - i° pode

parecer pouco, mas para a Terra (que tem

6700 quilómetros, com 2700 quilómetros
de raio) aquecer i° Celsius é preciso uma

energia brutal; e, é pior com a água, porque
sabemos que se gasta mais energia para
aquecer a água do que para aquecer o ar. Ou

seja, ao aquecer a atmosfera, aquecemos
o oceano; e, ao aquecer o oceano, o que
acontece é que este dilata, provocando uma
subida do nível médio do mar. Mas, além

disso, temos o degelo dos glaciares, das al-
tas montanhas e também nas calotes pola-
res, que já está a acontecer. As imagens por
satélite são muito claras. No Ártico, temos
dois tipos de situações. Uma é o gelo que
está a flutuar, ocupa uma grande área e va-
ria durante o ano: muito extensa por volta

de Março, no fim do Inverno, depois come-

ça a reduzir-se e tem um valor mínimo por
volta de Setembro. Mas tem estado a pulsar
e essa área é cada vez mais pequena, pra-
ticamente metade do que era - e há cada

vez menos pessoas a viver ali, sobretudo

esquimós, cuja principal actividade era ca-

çar focas: faziam um buraco redondo, onde

enfiavam o isco, e puxavam a foca. Agora,
embora ainda existam plataformas, são

muito mais finas e muito menos extensas,

pelo que os esquimós dedicam-se mais
à pesca. Uma das consequências foi que
os cães, que puxavam os trenós para per-
correr aquelas grandes extensões de gelo,
deixaram de ser necessários e tiveram que
se abater muitos, porque já não tinham
utilidade.
Em relação a quem tem dúvidas relativa-
mente ao trabalho científico que atesta o

impacto da acção humana nestas altera-

ções, qual é a sua resposta?
Permita -me que recorde como é feita a

Ciência. Se uma pessoa se senta num gabi-
nete a pensar e a escrever e relata um ar-
tigo, ou se está num laboratório e fez uma

experiência, isso não é bem Ciência. Só é



Ciência quando conseguimos publicar o

resultado daquilo que fizemos. Geralmen-

te, se escrevemos um artigo muito bonito,
mas se ele não for publicado, isso não con-
ta. As pessoas com uma carreira científica

ou que são professores universitários têm
de publicar, porque se não o fizerem não

conseguem progredir na carreira, nem
fazer doutoramento, etc. Tudo aquilo que
publicamos tem que, primeiro, ser lido pe-
los nossos pares, que não sabemos quem
são. Mandamos o artigo para uma revista a

submetê-10, enviam-nos um email a dizer

que o receberam e que irá para os "referes"

e, depois, às vezes após meses, vem uma
carta a dizer que o artigo não é publicável
nessa revista por diversas razões (diria

que isto acontece em mais de metade dos

casos) ou, então, fazem umas sugestões
de alteração, tomando em consideração o

que já foi escrito ou publicado... Normal-

mente, é um processo que leva um ano.

Em casos muito excepcionais, e em temas

que também são muito especiais, é acei-
te logo à primeira. Esta é a realidade. Não

quer dizer que este sistema seja perfeito,

porque nada do que é humano é perfeito.
A narrativa da Ciência, que foi o que

acabei de fazer muito resumidamente, e

que, como digo, é conhecida desde Jose-

ph Fourier, é bem estabelecida, tem sido

escrutinada à exaustão. A situação ac-
tual é muito interessante, porque o país
- estou a medir bem as palavras - mais

poderoso, do ponto de vista económi-
co e militar, do mundo, que é "líder" do

mundo Ocidental, está sistematicamente
a dizer, em tudo o que é oficial, que há
realmente sinais de uma mudança cli-
mática, mas não sabem qual é a causa.

Quando perguntam ao director da EPA

(Agência de Protecção Ambiental), Scott

Pruit, se o CO2 é responsável pelas al-
terações climáticas, ele responde: "Não
está de modo nenhum provado; não te-
mos a certeza; não sabemos se é real-
mente o CO2 ou não - nem sabemos o

que havemos de fazer para evitar as alte-

rações climáticas."

Por que é que existe esta negação do que
está provado cientificamente?

Porque o Governo dos Estados Unidos

e muitos interesses norte -americanos

não querem que as pessoas façam uma

ligação de causa-efeito entre a explora-
ção e o uso de combustíveis fósseis e as

alterações climáticas.

E as medidas que estão a ser tomadas
actualmente são suficientes para travar
este crescimento de mais Io Celsius,

a médio prazo? Porque, diz-se, por
exemplo, que a produção das baterias
dos automóveis eléctricos é muito mais

poluente do que um carro a diesel a
circular durante vários anos...
Isso está tudo muito bem montado! Há

pouco tempo, numa sessão na Ordem
dos Engenheiros, falei sobre isto e houve

uma pessoa que contestou o que Joseph
Fourier disse no século XIX, afirman-
do que o CO2, como é mais denso, fica
cá em baixo... Vamos imaginar uma ár-

vore, cujas folhas crescem por causa da

fotossíntese. Por esta ordem de ideias, a

fotossíntese só se dava junto ao solo. A

questão dos carros eléctricos é um pou-
co parecida. Quando fazemos um auto-
móvel, mesmo excluindo a bateria, isso

tem uma influência enorme no ambiente.

Há as minas de que retiramos o ferro, o

alumínio, enfim, todos os produtos que
são usados para fabricar o carro. Quando

se faz um automóvel eléctrico também se

usam essas coisas, mas há uma diferença

enorme: é que esse carro pode funcio-

nar com energia eléctrica - que, se for

de uma fonte renovável, não emite o CO2

para a atmosfera. Agora, há uma campa-
nha muitíssimo bem orquestrada (tiro

o chapéu!), bem subsidiada, para dizer:

"Se as pessoas estão preocupadas com o

ambiente não devem fazer uma transição

para as energias renováveis, sobretudo

no que respeita aos automóveis eléctri-

cos, que tem uma bateria e também polui
o ambiente" - omitindo completamente

que a questão são os combustíveis fósseis.

Querem evitar ao máximo que os cidadãos

façam esta ligação entre os combustíveis

fósseis e as alterações climáticas.

«A Rússia está a
planear beneficiar

do degelo do
Ártico para

aí começar a
explorar petróleo

e gás natural»
«A Terra sempre teve alterações

climáticas, mas aquilo que distingue
a actual é que é muito rápida.»



«Há quatro componentes que provocam o efeito de estufa.
Tendo em conta que o CO2 representa 0,041%,

o que é suficiente para estas alterações climáticas.»

Isto vem dos Estados Unidos?

Vem da indústria do petróleo. A Rússia

faz exactamente a mesma coisa. Assinou

o Protocolo de Quioto - penso que não

o ratificou ainda -, mas está a planear
beneficiar do degelo do Ártico para aí co-

meçar a explorar petróleo e gás natural.

Portugal, conforme decidiu o nosso pri-
meiro-ministro, vai ter uma economia

descarbonizada em 2050. Isto quer di-

zer que as nossas emissões de gases com

efeito de estufa são compensadas natu-
ralmente pelo sequestro do CO2, que é

feito pela floresta. Esta opção pressupõe

uma transição energética brutal. Mas, si-

multaneamente, vai ser feito um furo a

46 quilómetros de Aljezur, para ver se ali

existe petróleo e gás natural. E, se hou-

ver, não tenha dúvidas que vão extrair de

lá petróleo, sem nós, portugueses, saber-

mos exactamente qual é o benefício que o

país tira disso.

Temos, por exemplo, o caso do Brasil,

um dos países com as maiores reservas

mundiais de petróleo, nomeadamente do

pré-sal...
Se quiser um caso extremo, tem a Ve-
nezuela. Mas há exemplos de sucesso,

como é o caso da Noruega, que soube gerir
muito bem e tem um fundo soberano com

dinheiro do petróleo.
Mas que, neste momento, esta a tentar

diversificar, para que esse fundo não seja

"alimentado" pelo petróleo...
Exactamente. As sociedades estão pro-
fundamente convencidas que a prospe-
ridade económica, qualidade de vida e

bem-estar que houve, sobretudo, a se-

guir à II Guerra Mundial, vai continuar

indefinidamente. Já somos 6700 milhões

de pessoas, vamos ser 9200 milhões em

2050, e estamos convencidos que isso vai

continuar cada vez com mais pessoas.

Não é só a América que vai ser rica, ou a

União Europeia, mas é também a África,



e a América do Sul, e a Central. Onde é que
estão os recursos? Diz-se que a tecnologia
há-de arranjar. Portanto, os combustíveis

fósseis, que representam 80% das fontes

primárias de energia a nível mundial, fa-
zem parte desta equação. Em Portugal, é

um pouco menos, porque temos desen-

volvido, e muito bem, as energias renová-

veis, mas ainda estamos com 70 e tal por

cento, o que é um valor elevado.

E o facto dos EUA e a Rússia estarem fora

deste movimento mundial de descarbo-

nização da economia não deita por terra

todo o esforço que está a ser feito? Porque

a China já está a passar das centrais a

carvão para renováveis...

Tudo isto tem nuances. Nos EUA, por

exemplo, o Estado da Califórnia é contrá-
rio às políticas ambientais e climáticas do

Governo Federal e há outros Estados que
também acompanham este movimento.

Cada Estado podia ter a sua legislação

própria no que respeita às emissões dos

veículos automóveis, ou seja, restringir
esse número de emissões. E a Califór-
nia tinha valores muito limitados, mas

o Governo Federal não quer isso, pro-
curando evitar que, de algum modo, a

indústria automóvel seja prejudicada
com essa medida. Portanto, nos EUA há

opiniões muito distintas. Na Rússia, as

coisas são um pouco diferentes, porque
tem imensas reservas de petróleo e gás

natural. A China, de facto, é o país com

a maior indústria do mundo de energias

renováveis, é o maior produtor de pai-
néis solares e também de eólicas. Todos

os países do mundo sentem já, embora

nem todos da mesma maneira, os efeitos

das alterações climáticas e querem cum-

prir o Acordo de Paris. Este Governo dos

EUA não quer: pretende favorecer o mais

possível o carvão, o petróleo, o gás natu-
ral. Na Europa, as emissões de gases com

efeito de estufa no conjunto dos países

da UE tem diminuído. Mas, mesmo aí,

coisas também não são inteiramente

simples, porque há países, como a Poló-

nia e também a Alemanha, que têm mui-
to carvão e querem continuar a explorar
as suas minas.

Ainda é possível, então, cumprir o Acordo

de Paris?

É possível, mas é muito difícil ficar abaixo

dos 2o Celsius. Para mim, não há qualquer

espécie de problema, porque tenho 76
anos e não tenho um horizonte de mais

30 ou 40 - mas já é diferente consigo,
com os seus filhos, com os meus netos...

Esses vão ter um mundo em que se vão

lembrar dos adultos, digamos, respon-
sáveis, nesta nossa época, e vão pergun-
tar: "Sabiam disto tudo e permitiram que
acontecesse? Curioso...".

Uma última coisa. Portugal é um dos

países na União Europeia mais vulnerá-

veis às alterações climáticas, porque tem

uma costa com muita erosão - fenóme-

no que não tem a ver com a questão do

clima. Mas, se adicionarmos a erosão à

subida do nível médio do mar, no fim do

século, o nível na nossa costa está aci-

ma do actual mais cerca de um metro.

A subida dos próximos cem anos já está

"contratada". Façamos o que fizermos. A

superfície de 700 metros, que aqueceu i°
Celsius, está agora a propagar-se lenta-
mente em profundidade e a dilatar, e não

há maneira de a parar. Quando falam em

tecnologias, neste caso, como é que se

faz? Põe -se um frigorífico em volta da

Terra? Agora, começa-se a falar também

da Geoengenharia, mas isso dava para
uma conversa bastante mais longa... 9

«A subida do mar,
nos próximos

cem anos, já está
"contratada".

Façamos o que
fizermos»


