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clima Pode não parecer, mas, pre-
sentemente, estão em desenvol-
vimento nove tempestades po-
tencialmente letais nos oceanos
Atlântico e Pacífico. Enquanto o

furacão Helene é o que mais inte-
ressa aos habitantes nacionais -
passará pelos Açores, onde os efei-
tos deverão começar a fazer-se
sentir a partir da tarde de amanhã
- e o Florence à arena mediática,
pois dirige-se para a costa leste dos

Estados Unidos, o que motiva
mais preocupação em termos de

consequências negativas para as

populações é o supertufão
Mangkhut, temido em especial
nas Filipinas e em Hong Kong e

Macau.
A simultaneidade dos fenóme-

nos é uma "situação relativamen-
te anómala, mas não podemos cair

na tentação de atribui-la às altera-

ções climáticas", refere João San-

tos, docente e investigador da
Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro (UTAD).
A perspetiva é partilhada por Fi-

lipe Duarte Santos, professor ju-
bilado da Universidade de Lisboa.
"O número de ciclones tropicais
não é influenciado diretamente
pelo aquecimento global".

"Estamos preocupados com os

cerca de dez milhões de pessoas
que nas Filipinas vivem no cami-
nho do tufão", afirma Richard
Gordon, diretor da Cruz Vermelha
no país.

As autoridades filipinas têm
alertado para o impacto deste tu-
fão de categoria 5, que pode ser
"tão devastador" como o Haiyan,
que, em 2013, provocou mais de

6000 mortos e desalojou 14 mil
pessoas.

Em Macau, o nível das águas po-
derá subir entre 0,5 e 1,5 metros.
Em agosto do ano passado, a passa-

gem do tufão Hato pelo território

causou dez mortos, mais de 240
feridos e prejuízos avaliados em

1,3 mil milhões de euros.
Por outro lado, para João Santos,

"estas situações serão mais fre-

quentes a nível global. Tempesta-
des fora de época e de intensidade
muito elevada, muito violentas".

De facto, esta é a II. 1 vez em que
três furacões estão ativos ao mes-
mo tempo no Atlântico. Por exem-

plo, no ano passado, Irma, José e

Maria atingiram o estatuto de fu-
racão simultaneamente. As cica-
trizes do Irma e do Maria ainda es-

tão visíveis nas Caraíbas e no esta-
do norte-americano da Florida.

"A quantidade de precipitação
que os ciclones tropicais estão a

deixar tem vindo a aumentar - es-

tamos a falar de mais 24% de chu-
va - e os ventos estão a tornar-se
mais agressivos, mais devastado-

res", reflete Filipe Duarte Santos.
O Florence baixou para a catego-

ria 2, mas continua a ser extrema-
mente perigoso para a costa leste
dos EUA. Perto do litoral dos esta-
dos da Carolina do Norte e do Sul,
a velocidade do vento baixou de



225 para 110 quilómetros por hora.
O Centro Nacional de Furacões

dos Estados Unidos prevê que o

Florence atinja terra hoje naque-
les estados e que, em seguida,
avance para oeste, com potencial
para causar graves inundações.
MÊS PROBLEMÁTICO

Aatividade dos furacões neste ano
é muito similar à de 2006: um
agosto muito fraco, mas um se-
tembro muito agitado. O mês pas-
sado foi o mais fraco em termos de

atividade ciclónica desde 1997.
O facto de agosto ter sido palco

de poucas tempestades não signi-
ficou que este mês também seja
assim. Os anos 2006 e este provam
precisamente o contrário.

Pelos arquivos do Centro Nacio-
nal de Furacões dos Estados Uni-
dos, em agosto de 2006, houve as

tempestades tropicais Chris e

Debby e um furacão, Ernesto, que
atuou entre 24 de agosto e 1 de se-
tembro.

No mês passado, registaram-se a

Debby e o Ernesto (os nomes po-
dem ser reutilizados) e o Floren-

ce, que consta na lista porque foi
nomeado a 30 de agosto.

Mas setembro começou agitado
e em apenas dez dias, além do Flo-

rence, formaram-se mais três fu-
racões: Gordon, Helene e Isaac. Os
dois últimos foram nomeados no

passado dia 7 e tiveram rápida in-
tensificação. •

Nos EUA e nas Filipinas (em
baixo, à direita), habitantes

preparam-se para a chegada
do Florence e do Mangkhut


