
Podem as alterações climáticas
acordar os vulcões?
Cientistas estudaram o tempo em que o Mediterrâneo esteve isolado do Atlântico. Concluíram que isso
aumentou a actividade dos vulcões e que as alterações climáticas actuais podem ter o mesmo efeito

Em cima, o vulcão Etna
(Itália), o mais alto da
Europa; em baixo, no
mapa, a linha branca na
região do Mediterrâneo
marca a sua actual costa;
o azul é a área submersa
durante a crise salina; e
os círculos vermelhos
representam
os locais e a intensidade
da actividade vulcânica
nesse período
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Há mais de cinco milhões de anos,
o estreito de Gibraltar esteve tem-
porariamente fechado e o mar Me-
diterrâneo deixou de ter uma liga-
ção ao oceano Atlântico. Isto levou
a que o Mediterrâneo ficasse mais
seco e que o nível do mar descesse.
Cientistas suíços, franceses e espa-
nhóis observaram um aumento da
actividade vulcânica durante aque-
le período e construíram dois cená-
rios. Num artigo científico na revista
Nature Geoscience concluíram que a

elevada actividade magmática pode
estar ligada ao facto de o Mediterrâ-
neo ter ficado com menos água. Di-
zem também que esta situação pode
ser aplicada às alterações climáticas

provocadas pelos humanos e que
hoje vivemos.

Sabe-se que durante o final da

época do Mioceno o estreito de
Gibraltar se fechou e isolou o mar
Mediterrâneo do oceano Atlântico.
Chama-se a esse período "a crise sa-

lina do Messiniano" e ocorreu entre
há 5,96 milhões de anos e 5,33 mi-
lhões de anos. Nessa altura, houve
um período de clima quente e seco

que levou a um aumento da evapo-
ração e à diminuição da água doce
das bacias hidrográficas do Mediter-
râneo. "Consequentemente, o nível
das águas do Mediterrâneo baixou
progressivamente e a concentração
de sais nas águas remanescentes
aumentou brutalmente, levando à

cristalização e a deposição dos sais

dissolvidos", explica José Madeira,
geólogo da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (que não fez

parte deste trabalho).
Os cientistas têm encontrado vestí-

gios dessa crise. Nos anos 70, desco-
briram níveis de sal muito espessos
no leito do Mediterrâneo. Também
encontraram desfiladeiros subma-
rinos enormes do mesmo período,
o que pode querer dizer que "rios"

que circulavam na Terra nessa al-
tura estão agora submersos. Tudo
isto pode significar que o nível do
Mediterrâneo era mais baixo. "Isto
também aponta para que o Mediter-
râneo tenha estado muito seco na

altura, o que provocou enormes per-
turbações", lê-se num comunicado
da Universidade de Genebra (Suíça).
"Esta hipótese, contudo, continua a

ser debatida."

Agora voltou-se a estudar esta hi-

pótese. Usaram-se modelos mate-
máticos para se calcular as mudan-
ças na pressão em profundidade e
o impacto da produção de magma.
Analisaram-se dois cenários. No pri-
meiro, tiveram em conta a crise sali-

na, acompanhada por uma drástica

diminuição do nível do mar. No se-

gundo, excluíram a descida do nível
do mar. "As simulações mostraram
que apenas uma das formas compro-
va o aumento da actividade vulcânica
[a primeira] e que a redução do nível
do mar Mediterrâneo foi de cerca de
dois quilómetros", diz Pietro Sternai,
da Universidade de Genebra. "Deixo

para a imaginação de cada um a re-
presentação dessa paisagem."

Os cientistas não nos descrevem
as paisagens na altura, mas indicam-
nos como seria a actividade vulcânica

no Mediterrâneo. Quando acontece
a erupção do vulcão, o magma esfria

na superfície da Terra e os seus mi-

nerais cristalizam-se. Através desses

vestígios, conseguiu-se perceber que
existiram 13 erupções no Mediterrâ-
neo nesse período. "Isso é mais de
duas vezes a actividade média, que é

cerca de 4,5 erupções", refere o co-
municado. "A única explicação lógica

[para o nível da actividade] é a hipóte-
se de que o mar foi secando. É o único
acontecimento forte o suficiente para
mudar a pressão na Terra e a produ-
ção magmática de todo o Mediterrâ-
neo", explica Pietro Sternai.

Mudanças na carga da Terra
Além da crise de há mais de cinco
milhões de anos, os cientistas tam-
bém relacionaram este estudo com
o impacto das alterações climáticas
no nosso planeta. Como pode exis-
tir uma ligação entre o estudo e as

alterações climáticas apenas com
dados de há cinco milhões de anos?

"As alterações climáticas implicam
mudanças na carga [pressão exercida

pela coluna de água ou da rocha] da

superfície [da Terra] devido à erosão,

formação ou derretimento de calotes

de gelo continentais e está associado

a mudanças no nível do mar", diz
Pietro Sternai ao PÚBLICO. Ou seja,
para esta equipa de cientistas, as mu-

danças actuais na carga podem ser

comparadas às que se identificaram
durante aquela crise no Mediterrâ-
neo. "O facto de o vulcanismo ter
aumentado durante a crise salina

implica que as variações da pressão
na superfície devido às alterações cli-

máticas possam afectar o vulcanismo
nos continentes."

José Madeira diz que não há certe-
zas sobre se as alterações climáticas

ampliam mesmo a actividade dos
vulcões. "Pensa-se que as alterações
climáticas podem contribuir para o

aumento da instabilidade de grandes
edifícios vulcânicos, como o aumen-
to da temperatura e pluviosidade as-
sociados ao aquecimento global do
clima após o final dos períodos gla-
dários, levando a um aumento da

frequência dos episódios de colapso
e respectivo incremento da activida-
de vulcânica", explica. Mas salienta:

"Contudo, esta relação não foi ainda

inequivocamente comprovada."
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