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E se o degelo
na Gronelândia se
tornar irreversível?

Icebergue desprendeu-se do glaciar de Helleim, na Gronelândia, e obrigou a evacuação de aldeia. É o maior da última década naquela zona



Icebergue com
seis quilómetros
de largura solta-

sse de glaciar.
É imperioso
cumprir Acordo
de Paris
Joana Amorim
jamorim@jn.pt

clima Num vídeo de 3 O mi-
nutos assistimos, boquia-
bertos, a 3% da perda anual
de gelo da Gronelândia. As-

sistimos, incrédulos, ao mo-
mento em que 10 mil mi-
lhões de toneladas de gelo
se desprendem do Glaciar
de Helheim, no leste daque-
la região. O que correspon-
de, grosso modo, à água con-
sumida por todos os euro-

peus - somos 512 milhões -
durante meio ano. Colocan-
do as alterações climáticas,
de novo, na ordem do dia.

O fenómeno foi captado
por uma equipa de cientis-
tas da Universidade de Nova
lorque no passado dia 22 de

junho, tendo obrigado à

evacuação da aldeia de In-
naartsuit por se temer um
tsunami. "A subida global
do nível do mar é inegável e

consequente", comentava o

líder da equipa de investiga-
ção, David Holland.

Ao JN, Filipe Duarte San-

tos, especialista de renome
internacional em alterações
climáticas, aponta as três ra-

zões para que estes fenóme-
nos se estejam a registar e a

tornar mais frequentes. Pri-

meiro, diz, "temos a dilata-

ção térmica, com a atmosfe-
ra mais quente devido às al-

terações climáticas". O que
faz com que "a camada su-

perficial do oceano (os pri-
meiros 700 metros) aqueça
e ao aquecer dilata".

Depois, prossegue o tam-
bém presidente do Conse-

lho Nacional do Ambiente e

do Desenvolvimento Sus-

tentável, assistimos "à fu-
são dos glaciares das monta-
nhas, como os Pirenéus, os

Alpes". Por último, "a ter-
ceira razão, e que agora pas-
sou a ser a segunda, é a fu-
são dos glaciares e dos cam-

pos de gelo na Gronelândia
enaAntártida".

O ACORDO DE PARIS

E aqui chegamos a um pon-
to crítico. E que se pode tor-
nar irreversível, avisa o pro-
fessor catedrático da Facul-
dade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, caso não se

cumpra o Acordo de Paris.
Um acordo mundial, recor-
de-se, sobre as alterações
climáticas assinado em
2015 e do qual Donald
Trump se desvinculou a 1 de

junho de 2017.
"Se a temperatura média

global subir 3 graus Celsius
relativamente ao período
pré-industrial - e já aumen-

tou um grau - o degelo é ir-
reversível", alerta Filipe
Duarte Santos. Recordando

que o objetivo do Acordo de
Paris é que a temperatura
aumente, no máximo, mais

um grau.
E, na prática, o que signifi-

ca, então, este aquecimen-
to global? Significa que da-

qui a "centenas de anos o

mar subiria seis metros". É

um processo lento, em que
os "icebergues vão-se sol-

tando, os glaciares vão-se li-
bertando e, eventualmen-
te, o mar sobe seis metros".
O suficiente para deixar
submersas cidades como
Nova lorque ou Xangai. Não
é para o século XXI, "é para
daqui a vários séculos, nin-

guém sabe quando, por isso

é que o aconselhável é cum-
prir o Acordo de Paris", su-
blinha. Porque, garante, "a

certa altura o degelo pára".
Um estudo divulgado no

ano passado na Nature
Communications dava con-
ta de que alguns glaciares da

Gronelândia tinham-se
perdido para sempre. Se-

gundo uma equipa de in-
vestigadores da Ohio State

University, nos EUA, o de-

gelo passou a um ponto de

não retorno há 20 anos.
Como consequência, esti-
mavam uma subida do mar
em cerca de 3,8 centíme-
tros até 2100. •

©
Massa de gelo
A Gronelândia é a segun-
da maior massa de gelo
do Mundo, a seguir à An-
tártida.

Degelo de 2012
Cerca de 97% da superfí-
cie da camada de gelo que
cobre a Gronelândia der-
reteu em julho de 2012,
no maior degelo dos últi-
mos 30 anos. Também
naquele mês um glaciar
do tamanho de Ma-
nhattan soltou- se do Gla-
ciar de Petermann.

mil milhões de
toneladas de gelo
É a perda anual de gelo
na Gronelândia, provo-
cando, de acordo com a

NASA, uma subida do

mar em cerca de 0,8 mi-
límetros por ano.
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Filipe Duarte Santos
Especialista em alterações
climáticas

"Se a temperatura
média global subir
3°C, o degelo é
irrerversivel. Se se

cumprir o Acordo de
Paris, o degelo pára."


