
Descodificador
por Carla Tomás

Esta chuva ainda não mata a seca

Para acalmar a seca extrema que afeta o paísé preciso bem mais do que as chuvas que
caem por estes dias. Podem seguir-se enxurradas e secas mais longas, avisam os cientistas

O Vai continuar
a chover? Muito
ou pouco?

Depois das chuvas fortes que caíram
nestes últimos dias, deixando os

distritos de Viseu, Porto, Vila Real,
Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e

Braga sob alerta amarelo, as nuvens
tendem a desanuviar por um dia.

Para a próxima semana, o Instituto
Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA) prevê chuva fraca. Só se a

precipitação atingisse cerca de 70 a

80 milímetros (mm) nos dias que se

seguem é que o mês de novembro

conseguiria chegar à sua média
normal (atualmente só regista 35 mm
e a média normal são 100 mm).
Já em dezembro, os modelos utilizados

pelo IPMA prevêem valores de chuva
acima do normal para todo o território
a partir de dia 12, indicando que
pode vir aí uma época natalícia mais
molhada.

0 A chuva será
suficiente para
acalmar a seca?

A chuva destes dias não é suficiente.
Para atenuar a situação, ajudava
que em dezembro se registassem

pelo menos os níveis de precipitação
normais parao mês (129 mmj.jáque
até meados de novembro choveu
menos 76% do que o valor médio
mensal. Neste cenário, a 15 de

novembro, a seca extrema agravou-
se e estendeu-se a 94% do território
continental, segundo o relatório
do IPMA. Para sair desta situação e

repor os valores de água no solo —

que são inferiores a 20% nas regiões
interiores e no sul e variam entre
20% a 60% no litoral norte e centro
— seria necessário que chovesse

ininterruptamente durante mais de

um mês. Porém, para que os lençóis
freáticos ou reservas de água no
subsolo recuperem, é preciso tempo.

©Podem suceder-
se inundações
e enxurradas?

Pode parecer paradoxal, mas essa

possibilidade existe. A Autoridade
Nacional de Proteção Civil avançou
ontem com avisos amarelos para a

região norte e para o centro do país,
devido à previsão de precipitação e

vento fortes. Se chover mais de 20
mm numa hora ou mais de 40 mm
em seis horas, o risco de inundações
aumenta. Nas áreas urbanas, a

situação é agravada se os coletores
de águas pluviais e de esgotos não
estiverem limpos e se os vales e as

zonas ribeirinhas estiverem muito

impermeabilizados com construção.
Já nos meios rurais, as zonas mais
afetadas pelos fogos são as que podem
virasofrercom enxurradas, umavez
que, não tendo havido intervenções de

estabilização de emergência, os solos
das encostas estão desprotegidos.

O O que dizem
as previsões
a longo prazo?

Os modelos físico-matemáticos das

alterações climáticas que aí vêm
indicam que Portugal é um dos países
mais vulneráveis a secas e inundações
até final do século XXI. Cientistas da
Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa ligados ao projeto SIAM

prevêem quebras de 20% a 35% em
média na precipitação anual em

Portugal e de 70% no sul do país (por
comparação com o período 1971-

-2000). Os cálculos apontam para um
aumento médio das temperaturas
até 6 graus centígrados no interior
e até 3 a 4 graus centígrados nas

zonas costeiras. Entre 2041 e 2100

podem surgir quatro a onze secas,
estendendo-se por sete a dez anos.
Se não reduzirmos significativamente
as emissões de dióxido de carbono,
o cenário está longe de ser agradável.


