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Introdução
A temperatura da Terra depende do equilíbrio entre a energia
solar incidente e a energia solar que é refletida. Quando a Terra
absorve a energia solar, ela aquece; ao contrário, quando a
energia solar é refletida, a Terra tende a arrefecer. O clima global
é o resultado de uma interação complexa de diferentes variáveis
do sistema climático, constituídos pela atmosfera, hidrosfera,
geosfera, criosfera e biosfera. Estes elementos sofrem alterações
ao longo do tempo, levando a muitas alterações climáticas ao
longo da história, e essas mudanças podem ser diferenças de
extensão, frequência e alcance.
A temperatura média da Terra tem aumentado, constantemente,
há cerca de 50 anos. Os dados são gravados por estações de
terra, de superfície do oceano e por estações de satélite. A última
década foi a mais quente, na história das medições. De acordo
com o IPCC, a atividade humana, que leva à emissão de gases
com efeito estufa, é a principal responsável pelas alterações
climáticas. Em comparação com as alterações climáticas naturais,
os fatores antropogénicos estão a influenciar as alterações
climáticas atuais, mais rapidamente que as mudanças naturais, a
uma taxa sem precedentes na história da Terra.
Para comparar a influência antropogénica e prever como o clima irá
evoluir no futuro próximo, temos de compreender a variabilidade
inerente do sistema (ou seja, como o clima mudou antes de
existirem atividades humanas). Isto requer um bom conhecimento
dos mecanismos naturais das mudanças climáticas, em conjunto
com a sua taxa de mudança e efeitos (a nível regional e global).
Dados paleoclimáticos oferecem informações sobre maiores
intervalos de tempo do que os obtidos a partir de de dados
instrumentais, que são afetados por fatores antrópicos e naturais,
e que são muito escassos para conseguir entender como funciona
a variabilidade climática.
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Verifica o que sabe antes de iniciar o presente estudo:
1. Porque estamos interessados nas alterações climáticas, em
diferentes escalas de tempo?

3. O que contêm os arquivos paleoclimáticos?
4. O que é o proxy paleoclimático?
5. O que é a Terra “Greenhouse” (estufa)?
6. O que é a Terra “Icehouse” (gelo)?
7. Quais são as razões das alterações naturais do clima?
8. O que são os ciclos de Milankovitch?

Perguntas iniciais

2. O que são os feedbacks (reação) do clima?

9. O que são as alterações climáticas bruscas?
10. O que é o Antropoceno?
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Conceitos
•• Alterações climáticas naturais
•• Feedback climático
•• Arquivos paleoclimáticos
•• Proxy do paleoclima
•• Terra “Greenhouse”
•• Terra “Icehouse”
•• Teoria de Milankovitch
•• Alterações climáticas abruptas
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Objetivos
1

Saber quais os métodos usados para saber o clima do passado

2

Esclarecer o que são feedbacks climáticos

3

Identificar o motivo das alterações climáticas naturais

4

Conhecer o clima em diferentes escalas de tempo

5

Identificar as diferenças entre a Terra “Icehouse” e a Terra “Greenhouse”

6

Conhecer os ciclos de Milankovitch

7

Entender as alterações climáticas abruptas

8

Refletir como podemos influenciar as alterações climáticas

11

Unidades

12

1

Uma breve história sobre a
longa história

A Terra foi formada há cerca de 4,6 biliões de anos – há muito
tempo! Durante este tempo, o nosso planeta sofreu várias, muitas
vezes dramáticas, mudanças.
Há cerca de 3,5 biliões de anos atrás surgiu a vida, que se
desenvolveu, inicialmente, sob condições anaeróbicas (Figura
1a).
No final do Éon Proterozóico, todas as terras estavam juntas
formando um supercontinente e houve um aumento na quantidade
de oxigénio na atmosfera.
No Período Câmbrico este supercontinente dividiu-se em
vários fragmentos, aparecra os primeiros peixes, mexilhões,
archaeocyathids, e trilobites.
No Ordovícico, um supercontinente a sudoeste - Gondwana - foi
formado, consistindo na América do Sul, África, Austrália, Antártica
e Índia. Existia um glaciar continental na área onde se situa, hoje
em dia, o deserto do Saara. No mar, as algas desenvolveram-se
abundantemente e muitos recifes de coral foram formados.

Video - fonte: American School of Milan
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Figura 1ª – História do planeta - há cerca de 3,5
biliões de anos a vida emergiu e desenvolveu-se,
inicialmente, em condições anaeróbicas. Fonte:
American School of Milan

No Silúrico o grande continente Proto-Laurásia, da América do
Norte e Europa, foi estabelecido. Nos mares dominavam os
foraminíferos, as esponjas, os moluscos e os graptólitos.
No Devónico, os continentes continuaram a fundir-se, a Sibéria
aproximou da Laurásia e ocorreu glaciação no local onde se
situa a atual América do Sul e Central. As primeiras florestas
foram formadas, onde dominavam a cavalinha e o feto, em terra
os primeiros animais apareceram, como as aranhas, e no mare
prevaleciam os crinoidea e os corais.
No Carbónico, o Gondwana e a Laurásia começaram a aproximarse um do outro, em muitos locais a material vegetal acumulouse, a partir do qual se formou carvão. A terra foi dominada por
florestas (Lycopodiales, fetos), crescendo num clima quente e
húmido, os anfíbios eram os seres mais importantes no que diz
respeito aos animais em terra e os primeiros répteis apareceram.
No Pérmico, todas as terras se fundiram para formar a Pangea
- um supercontinente. Comparado com o Carbónico, o clima era
mais seco. Desenvolveram-se os cotilossauros (primeiros répteis)
e os répteis com forma de mamífero. No final deste período, 90%
de espécies animais morreram.
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Nas Triássico, as árvores pinadas, as cicadófitas e os fetos
dominavam a terra, apareceram os corais modernos,nos mares,
e os dinossauros, répteis voadores e primeiros mamíferos
apareceram na terra.
No Jurássico, a Pangea separou-se e o Oceano Atlântico
começou a formar-se. Os répteis dominavam a terra e nasceram
os primeiros pássaros.
No Cretácico, como resultado do movimento dos continentes, o
processo de abertura dos oceanos Atlântico e Índico continuou. No
final deste período, os grandes répteis (incluindo os dinossauros)
e amonites morreram.
No Terciário, a Europa e Ásia estavam unidos, a Índia colidiu com
a Ásia, a Antártica separou-se da Austrália e as duas Américas
fundiram-se. O domínio de plantas com flores (angiospermas),
mamíferos (equídeos, primatas, mamíferos marinhos) cresceram
rapidamente, os primeiros macacos apareceram e várias espécies
de mamíferos de grande porte morreram.
No Quaternário, decorreram várias glaciações, como resultado
do arrefecimento do clima, e alterações cíclicas no nível do mar
associadas com a glaciação.
No Holoceno as terras e os mares eram como os conhecemos
hoje, o clima começou a aquecer e os glaciares a derreter e,
também, começou a aumentar a influência dos seres humanos
sobre o ambiente. Alguns geólogos têm optado por chamar, a esta
última parte da história da Terra, um Antropoceno para enfatizar a
influência dominante dos seres humanos sobre o funcionamento
dos processos naturai.

Vídeo 1: As alterações climáticas na história da
Terra
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1.Considerando a informação anterior e a Figura 1, crie uma
linha de tempo (timeline) da história da Terra, destacando
os principais eventos que aconteceram em cada período
de tempo.
Nota: Esta atividade deve ser feita em grupo.

Figura 1b - História da Terra em 24 Horas. Clique na
imagem do mundo para ver a história da Terra em 24
horas.

2. Suponha que a história da Terra é de um dia, ou seja 24
horas. Converta os eventos básicos da história do nosso
planeta nessa escala de tempo.
a) Que horas correspondem o aparecimento de vida?
b) Quando é que a vida começou a existir em terra?
c) Que horas correspondem ao aparecimento de peixes,
répteis, aves e mamíferos?
d) Que horas correspondem à extinção dos dinossauros?
e) Quando é que o homem apareceu?
f) Que horas correspondem ao aparecimento da nossa
civilização, assumindo que tem
10.000 anos. E quanto tempo dura o Antropoceno, nesta
última escala de tempo (na história da Terra corresponde
aos últimos 200 anos)?
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2

Alterações climáticas –
Aquecimento global. O que se
está a passar?

O clima da Terra tem sofrido uma grande quantidade de mudanças
ao longo de sua história, de acordo com as diferentes escalas de
tempo, numa sucessão de períodos frios e quentes, ainda mais
quente do que o atual, com diferentes intervalos e durações.
Estas alterações do clima têm acontecido por várias razões,
principalmente relacionadas com dinâmica natural da Terra
(alterações na distribuição da posição dos continentes e mares,
mudanças na biosfera, flutuações de insolação devido a fatores
astronómicos, etc).

Video 2 – Eventos de altrações climáticas

Como mencionado previamente, o Antropoceno é uma era
geológica na qual os seres humanos têm uma grande influência
sobre os processos naturais. Este impacto é particularmente
pronunciada nas atuais alterações climáticas.
Desde a Revolução Industrial (Abram et al., 2016), a Terra tem
passando por um processo de aquecimento global, uma das
partes mais visíveis de um fenómeno chamado de Alterações
Climáticas, que não está a ser causada por processos naturais,
mas pelas atividades humanas. Relacionado a este aquecimento
global, outros fenómenos que influenciam o sistema climático
estão a ocorrer: a subida do nível do mar, degelo no Ártico, ondas
de calor, secas, inundações, furacões mais frequentes, entre
outros. Na verdade, esta é a primeira vez na história da Terra
que uma só espécie está a modificar todo o ambiente, à escala
planetária, levando a mudanças que podem ser prejudiciais para
à sua própria sobrevivência.
A principal causa destas alterações é o aumento da concentração
de gases com efeito de estufa (CO2, CH4, N2O) devido ao consumo
de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), à desflorestação
e à produção de cimento (Figura 2).

Figura 2 - Emissão e o símbolo CO2 e as suas
fontes. Fonte: Boden, Marland e Andres (2013).
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Pode-se observar que a maior parte das emissões de gases
com efeito estufa está relacionado com a queima de petróleo e
carvão. No entanto, a dinâmica de crescimento da desflorestação
é particularmente alarmante, uma vez que está associada
não apenas com as emissões, mas também com a perda de
biodiversidade. È de notar que em 2007 houve uma ligeira
redução das emissões. O que aconteceu? O motivo foi a crise
económica e financeira que se espalhou por todo o mundo, nesse
periodo. Durante a crise económica as emissões diminuem.
Nem todas as pessoas na Terra contribuem igualmente para as
emissões de gases com efeito estufa. Estas emissões são mais
elevadas em países muito desenvolvidos, como os Estados Unidos,
os países da União Europeia, o Japão e, também, nos países
em desenvolvimento, onde o desenvolvimento é dependente,
principalmente, do carvão, como a China e a Índia. As emissões
mais baixas são registadas em países subdesenvolvidos,
principalmente na África e na América do Sul (Figura 3).

Figura 3 – Emissões globais, por país e região.
Fonte: Only Zero Carbon

Enquanto a oscilação natural glaciar-interglaciar (escala milenar)
de CO2 atmosférico é aproximadamente 100 ppm (180-200 ppm
durante a glaciar e 280-300 ppm durante a interglaciar), em 2015,
alcançou-se 400 ppm (409 ppm em Abril de 2017), o que significa
um aumento de 100 ppm em 150 anos, principalmente devido a
fontes antropogénicas (Figura 4).
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Figura 4 - Concentração atmosférica de CO2 nos últimos 800 ka obtidos por núcleos de gelo (antes de
1955) e de dados instrumentais (depois de 1959)
de 8 estações (EEA, 2017).

Especial atenção deve ser dada ao aumento significativo da
concentração de CO2 na atmosfera desde a revolução industrial,
no século XVIII. Este aumento sugere uma contribuição humana
significativa neste fenómeno. A razão é queima de combustíveis
fósseis, a desflorestação e a produção de cimento, que aumentou
muito desde a revolução industrial (Figura 5)

Figura 5 - As e o símbolo CO2 desde a era industrial. Fonte: Instituto de Políticas da Terra.

20

Estes números mostram as características do processo atual:
a rapidez com que o processo está a ocorrer, sem precedentes
nas últimas 800 ka (Mason-Delmotte et al., 2013). No que diz
respeito à temperatura média global, durante o último degelo,
estima-se um aumento de 3 a 8 °C, com uma taxa média de
aquecimento de 0,3-0,8 °C/ka e picos de 1-1,5 °C/ka (Masson
-Delmotte et al., 2013). No entanto, a temperatura média em 2016
sofreu um aumento de 1,1 °C em comparação com a média préindustrial e é 0,83 °C mais elevada do que a média do período
de referência 1961-1990, estabelecido pela Organização Mundial
de Meteorologia (OMM, 2017). O aquecimento do continente
Europeu é ainda mais elevado (Figura 6). A temperatura média
do período de 2006-2015 foi 1,5 °C mais elevada do que a
temperatura do pré-industrial (EEE, 2017).
Os dados sobre os níveis de aquecimento atuais, as suas
tendências e futuras atribuições das suas causas só pode ser
estabelecida ao conhecer o funcionamento do sistema natural
e dos feedbacks dos seus mecanismos. Em primeiro lugar, só
é possível determinar o impacto real do aquecimento atual e
das suas contribuições antropogénicas quando o contexto da
variabilidade climática, numa larga escala de tempo, é tomado
em consideração.

Figura 6 – Desvio médio da temperatura, na
Europa (1850-2015), em comparação com o periodo pré-industrial (EEE, 2017)
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Em segundo lugar, dados climáticos anteriores permitem-nos
analisar a evolução do planeta nesses momentos em que a
concentração de gases com efeito estufa foi ainda maior do que
a concentração atual, dando informações sobre como o clima
pode evoluir, no futuro, de acordo com diferentes concentrações
desses gases. Por exemplo, durante o Plioceno (3,3-3,0 Ma), com
350-450 ppm de CO2 na atmosfera, a temperatura global média
estava entre 1,9 °C a 3,6 °C, mais elevada do que a existente na
era pré-industrial.
Durante a Eoco (52-48 Ma), a atmosfera atingiu ~1000 ppm de
CO2 e temperaturas de 9-14 °C mais elevadas do que no tempo
pré-industrial. No entanto, durante o último período interglaciar
(129-116 ka), quando o CO2 era semelhante para os tempos
pré-industriais, a temperatura média global não era mais 2°C
do que a temperatura média do período pré-industrial (MassonDelmotte et al., 2013). Em terceiro lugar, os paleoclimas são úteis
para verificar quão precisos são os modelos climáticos, pois as
suas projeções futuras serão mais ou menos fiáveis de acordo
com a sua capacidade de reproduzir a variabilidade climática do
passado.
Por último, o estudo da evolução do clima da Terra anteriormene
à intervenção humana é um aspeto fundamental para a
compreensão do aquecimento global atual, as suas causas e a
sua evolução futura. Na verdade, o 5º relatório do IPCC analisa
o clima do passado, porém, a partir de diferentes pontos de vista
temporais.
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Veja também o vídeo que mostra de onde vem o aquecimento
global. Video - Fonte: AFP news agency

3. Cada aluno deve escrever uma carta informal, à mão, num pedaço de
papel em formato A4.
A carta deve ser um aviso para os seres humanos a partir do ponto de vista
da Terra. Todos, identificando-se com o planeta, devem escrever sobre o
efeito estufa como uma condição primária para a existência da biosfera,
seguindo-se de uma descrição dos mecanismos que afetam as alterações
climáticas atuais, ameaçando as civilizações humanas e a biosfera.
Os estudantes devem usar conceitos tais como revolução industrial, gases
com efeito estufa, concentração de CO2, aumento do nível do mar, fusão do
gelo no ártico, ondas de calor, secas, inundações, furacões mais frequentes,
e as consequências sociais de todos eles.
No final, cada aluno no grupo lê a sua carta à humanidade.
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3

Como se estuda o clima
do passado?

Dados climáticos instrumentais são escassos, dispersos e só têm
informações a partir do meio do século XIX. Devido a isto, e a
fim de conhecer a variabilidade natural do clima, é necessário o
uso de marcadores climáticos indiretos que estão contidos em
materiais do passado (sedimentos, gelo, fósseis, etc) e que são
chamados de arquivos paleoclimáticos. Alguns deles oferecem
informações sobre a evolução do clima continental em escalaano e/ou escala-década, como anéis de árvores, espeleotemas,
sedimentos lacustres laminados e núcleos de gelo. Estes últimos
dão informações paleoclimáticas mais precisas para os últimos 800
ka. De forma semelhante, os padrões de crescimento de conchas
de alguns organismos marinhos, como corais, são arquivos
importantes para intervalos de tempo mais curtos, mas limitados ao
último milénio. Outros arquivos, tais como sedimentos oceanicos,
dão informações paleoceanográficas muito interessantes. Como
as dinâmicas oceanicas são determinados pelo clima e o mar é um
elemento fundamental do sistema climático, os seus sedimentos
têm possibilitado reconstruções climáticas de décadas a milénios
(quase anuais no caso de sedimentos laminados), e de tempos
mais antigos, tornando possível viajar de volta no tempo em
milhões de anos.
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Figura 7 - Paleoclima; arquivos e proxies.

Devido aos vários processos químicos, geológicos e biológicos
afetados poelas alterações climáticas, ficou uma pegada em
muitos materiais geológicos. A natureza destas pegadas pode
ser geoquímica (elementos vestigiais e isótopos), orgânicos
(microfósseis), biogeoquímicos (moléculas orgânicas) ou
sedimentológicos. De qualquer forma, se for possível decodificar
a forma como um marcador ou um proxy mudam, de acordo
com uma ou mais variáveis climáticas e analisarmos a evolução
do marcador, ao longo do tempo, vamos obter informações
importantes sobre a evolução das variáveis subjacentes, durante
esse tempo, de uma forma qualitativa. Ou seja, não se pode
medir a temperatura da água directamente numa região oceanica
do passado mas podemos analisar, por exemplo, as espécies
microfósseis que viviam naquela região. Como muitas destas
espécies são sensíveis a alterações na temperatura da água,
encontrar espécies de águas frias ou quentes dá-nos informação
acerca das mudanças térmicas ocorridas naquela região, no
passado.
O nível de incerteza da reconstrução das condições climáticas
usando apenas um proxy é relativamente alto.Tal resulta tanto
da extensão espacial limitada dos fenómenos estudados, e
o diferente nível de exactidão dos métodos de reconstrução
utilizados. No entanto, usar diferentes métodos e fontes para o
mesmo período permite obter uma imagem muito mais credível.
Contudo, isto requer acesso às fontes, persistência na procura
de provas e o envolvimento de especialistas de várias áreas. Os
resultados fragmentários que são obtidos, quando colocados
juntos vão permitir uma imagem fiável.
Os dados “proxy” possibilitam verificar a teoria de Milankovitch,
a detecção das chamadas “alterações climáticas abruptas” e
a análise da variabilidade temporal das condições climáticas.
Apesar dos progressos consideráveis na reconstrução do clima
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do passado, não sabemos nada sobre as condições climáticas
que prevaleceram em 90% do tempo da vida da Terra. Preencher
esta lacuna no conhecimento é um desafio para a ciência e uma
aventura intelectual para os especialistas de várias áreas.
Os anéis das árvores são um exemplo de arquivo de paleoclima,
fornecendo evidências indiretas de climas passados. Os cientistas
podem usar os padrões de anéis de árvores para reconstruir
padrões regionais de alterações climáticas. Felizmente, não é
necessário cortar as árvores para ver o padrão dos anéis. Em
vez disso, faz-se um pequeno orifício e tira-se uma amostra sob
a forma de um cilindro de 4 milímetros. Em seguida, o buraco na
árvore é protegido contra doenças.

Figura 8 – Recolha de uma amostra de um
padrão de árvore.

O crescimento de uma árvore depende de diversas condições
ambientais, como temperatura, água e sol. A madeira que é
formada durante a primeira parte da fase de crescimento é de
cor clara e a madeira formada no final do crescimento é mais
escura. Uma faixa clara e uma faixa escura, em conjunto, refletem
o crescimento durante um ano.
Em zonas de maior latitude, o crescimento da árvore é,
maioritariamente, controlado pela temperatura. Noutros ambientes,
o crescimento da árvore é, maioritariamente, controlado pela
disponibilidade de água. As árvores formam anéis mais grossos
quando a fase de crescimento é maior e anéis estreitos quando a
fase de crescimento é menor. A duração da fase de crescimento
está relacionada com o clima, nomeadamente com a temperatura.
Se os anéis têm uma espessura consistente em toda a árvore,
o clima, provavelmente, não variou ao longo da vida da árvore.
Então, anéis mais grossos indicam um “bom” crescimento e anéis
mais estreitos indicam uma fase de crescimento mais curta ou
com menos acesso a água (Figura 10).
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Figura 9 -Interpretação do padrão de uma árvore.
Fonte: Mississippi State University.

Figura 10 - Árvores como arquivos.

27

4. Parte A
Os alunos devem encontrar, na área
em que vivem, o tronco de uma árvore
recentemente cortada, com anéis
bem visíveis. Devem tirar uma foto
destes anéis e imprimi-los numa boa
resolução. Através da análise dos
anéis, devem preparar um relatório,
com as seguintes informações:
- Que tipo de árvore é,
- Onde é que a árvore cresceu,
- Quantos anos viveu e qual foi o
período de tempo (por exemplo,
1950-2018),

- Preencher na coluna“número de
anos”, o número de anos de cada
intervalo de tempo (fase).
- Dividir cada valor da coluna
“espessura total”pelos valores da
coluna “número de anos”, para obter
a espessura média do anel, para cada
intervalo de tempo.
O que é que tudo isto significa?
Intervalos
de tempo

N ú m e r o Espessura Espessura
de anos total
média do anel

Exemplo

50

200

200/50=4

- Como é que o clima se desenvolveu
neste período de tempo e nesta área
(que anos foram de seca, húmidos,
quentes e frios),

1700-1749
1750-1799
1800-1849
1850-1899
1900-1960

- Que foi o ano mais quente,

Responda a estas perguntas no seu
papel:

- Qual foi o ano mais frio e o ano mais
seco.
Parte B
(Baseado no Guia do Professor para
a Descoberta do Clima (Climate
Discovery Teaceher’s Guide))
http://eo.ucar.edu/educators/
ClimateDiscovery/
LIA_lesson5_9.28.05.
pdf#page6&zoom=auto,-13,696)
Tendo como ponto de partida descobrir
se o clima da Terra mudou nos últimos
300 anos, formular a sua própria
hipótese. A hipótese é uma declaração
de como algo funciona ou acontece.
Anote a sua hipótese num papel.
Na tabela abaixo irá encontrar
amostras de anéis de árvores de 1700
- 1960 (Figura 11). Com base nestas
amostras:
- Medir o comprimento total do núcleo
do anel em cada fase, da árvore. Fazer
as medições em milímetros.
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- Preencher a coluna “espessura total”
com as medidas.

a) Com base em dados da espessura
do anel, pode aceitar ou rejeitar a sua
hipótese?
b) Com base nos dados da espessura
do anel, especularia que alguns
intervalos de tempo foram mais
quentes ou mais frios do que outros?
c) Em caso afirmativo, qual foi o
intervalo mais quente? Qual foi o
intervalo mais frio? Quão certo está
das suas interpretações? Gostaria de
ter mais provas?
d) Em caso afirmativo, que tipo de
provas e de que intervalo de tempo?
e) Fazer investigações leva ao
surgimento de mais questões. Que tipo
de perguntas iria querer debruçar-se
sobre, em futuras investigações? Crie,
pelo menos, duas perguntas.

Figura 11 – Amostras dos aneis de árvores

5. Complete o texto abaixo:
Marcadores climáticos estão contidos em materiais do passado (sedimentos, gelo,
fósseis) e são chamados .........................
............................... têm dado as informações paleoclimática mais precisas para
so últimos 800 ka.
O oceano é um elemento fundamental do sistema climático e os seus sedimentos
têm oferecido reconstruções climáticas de décadas a ........................ .. (anuais
no caso de sedimentos laminados), tornando possível viajar de volta no tempo
........................ anos.
Informações sobre clima passado, em arquivos paleoclimáticos, são obtidas
utilizando .....................
A Informação paleoclimática pode ser obtida a partir de geoquímica
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,),
orgânica
(..................................
),
biogeoquímica
(............................), ou proxies ........................................
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4

Causas das alterações
naturais do clima

O clima da Terra é a resposta do sistema climático a um grupo
de Interação complexas entre os seus diferentes elementos.
Mudanças na atmosfera, continentes, oceanos, biosfera e criosfera
podem causar uma mudança no equilíbrio da energia e, assim,
modificar o clima. Perturbações em cada um dos componentes do
sistema podem desencadear os mecanismos de feedback, que
poderiam alterar o clima, amplificando essa perturbação (feedback
positivo) ou atenuando a perturbação (feedback negativo). Um
exemplo de feedback positivo, relacionado com o congelamento,
é o crescimento das calotes polares, um material que produz
um albedo1forte, então quanto maior for a sua extensão, maior
a radiação solar reflectidan, em maiores latitudes, levando a um
arrefecimento e, portanto, maior expansão de calotes polares. Em
conclusão, as alterações climáticas não podem ser explicadas
com facilidade por apenas um mecanismo, mas tem de ser
explicada por vários, de acordo com a modificação dos elementos
do sistema, as interacções geradas e os mecanismos de feedback
que, em conjunto, amplificam a perturbação inicial.
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1

Albedo – O rácio da luz reflectida por um planeta ou satélite da luz recebida pelo mesmo.

Figura 12 - Albedo como ufeedback positivo.

De seguida, irá ser feita uma análise geral das principais causas
ou grupos de causas das alterações climáticas naturaia.
Gases com efeito estufa
A concentração atmosférica de gases com efeito estufa,
principalmente CO2 e CH4, desempenha um grande papel na
regulação do clima. Assim, concentrações elevadas destes gases
levam ao aquecimento global, enquanto que as concentrações de
gases com efeito de estufa foram baixas durante as glaciações.
A concentração de CH4 está relacionada com as emissões deste
gás a partir das regiões tropicais pantanosas, do permafrost e
de gases presos em sedimentos marinhos. Por outro lado, a
concentração de CO2 é controlada por circulação oceanica e
actividades biológicas.

Figura 13 - Gases com efeito de estufa atualmente
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Causas geológicas
A distribuição e posição dos continentes e dos oceanos,
determinados pelas placas Tectónicas, determinam o balanço
energético do planeta de acordo com a quantidade de calor
absorvido ou refletido. Portanto, por exemplo, grandes glaciações,
do passado, ocorrera, ao mesmo tempo que agrupamentos
continentais e supercontinentes perto dos pólos. Além disso, o
tamanho das bacias oceanicas, a sua distribuição e as relações
hidrográficas entre as mesmas afetam os padrões de circulação
oceanica.

Créditos: Julius Silvers. Fonte: Firth et al. 2013

Outro fator geológico importante é o surgimento de sistemas
montanhosos. Este pode não parecer uma causa de alteraçãoes
climáticas substanciais, mas pode perturbar o clima regional
e, até mesmo, o clima global. O crescimento dos sistemas de
montanha permite o crescimento de glaciares alpinos, intensifica
o albedo e modifica os padrões de circulação atmosférica, como
por exemplo, a intensificação da monção associada ao aumento
dos Himalaias.
Além disso, este tipo de estruturas naturais leva ao consumo
de CO2 atmosférico e atenuam o efeito de estufa (Bryant, 1997;
Ruddiman, 2014). A atividade vulcânica também pode afetar o
clima local e regional, devido à libertação de CO2, outros gases e
poeira na atmosfera.
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A radiação solar e parâmetros orbitais
A quantidade de radiação solar que a Terra recebe depende da
atividade solar e da configuração astronômica. A primeira muda em
diferentes escalas temporárias, mas não parece ser o responsável
por alterações climáticas significativas. Pelo contrário, a radiação
solar em diferentes latitudes é um mecanismo potente de mudança
do clima, como se verificou durante o Quaternário. Isto depende da
combinação de 3 parâmetros orbitais: a excentricidade da órbita
da terra, a inclinação do eixo da Terra (obliquidade) e precessão
equinocial, que irá ser explicado em detalhe mais à frente.

Radiação solar. Fotografia Ryszard Kulik

Circulação oceânica
O oceano é um dos principais elementos que regulam o clima
global devido à sua alta capacidade de aquecimento e devido à
troca de calor entre as diferentes regiões através da circulação
das massas de água, que funcionam a um ritmo mais lento do
que na atmosfera.
Por um lado, o tamanho e a orientação das principais bacias
oceânicas determinam a circulação oceanica global para ser,
principalmente, equatorial (como aconteceu durante o Mesozóico)
ou meridional (como acontece hoje em dia). Devido à configuração
das bacias, uma circulação ativa ou inativa regula a transferência
de calor de uma maneira eficaz. Por outro lado, uma taxa mais
intensa de formação de águas profundas permite que o CO2, em
equilíbrio com a atmosfera, para ser transportado para o fundo do
oceano.
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Atividade biológica
A atividade biológica é outro dos elementos reguladores do clima
global. O aparecimento dos primeiros organismos fotossintéticos,
3.500 Ma atrás, é considerado um momento crucial para
explicar uma das maiores mudanças da história do planeta,
porque este fenômeno levou a uma mudança na composição
atmosférica, mudando a atmosfera de anóxica para oxigenada,
aproximadamente 2.400 Ma atrás. Esta mudança na concentração
de gases com efeito estufa conduziu a uma grande glaciação, a
nível global.
Em uma escala de tempo mais recente, a extensão da floresta
subtropical e do fitoplâncton oceanico, apesar de não serem uma
fonte de mudanças climáticas importante, pode modificar o clima
global, pois prendem o CO2.
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Natural Forest. Photo Ryszard Kulik

Dinâmicas da criosfera
Nos últimos anos, a importância do papel do volume de gelo
global e as dinâmicas das camadas glaciares relativas às
alterações climáticas, está a crescer. Em latitudes maiores, o
albedo é controlado pela extensão de gelo, afetando o nível do
mar, a posição frente polar e as zonas que são fontes de massas
de águas profundas. Além disso, a fusão de grandes volumes de
gelo muda a temperatura e a salinidade de águas superfíciais.
Em conclusão, algumas alterações climáticas rápidas podem estar
relacionadas com a variabilidade da criosfera, sendo esta fonte
direta ou agindo como um amplificador de outras perturbações.
Veja também um pequeno vídeo causas do aquecimento global
natural. Video - Fonte: Geografia em ação BHVAC, por Mr Greg
Davies
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6. Divide-se o grupo em 6 equipas (4-5 pessoas). Cada equipa tem uma das
causas das alterações climátics naturais: gases com efeito de estufa, causas
geológicas, radiação solar e órbita da Terra, circulação oceânica, atividade
biológica e dinâmica da cryosphere. Cada equipa prepara um drama que
ilustre o impacto de um determinado fator na alteração do clima.
Cada pessoa na equipa assume o papel apropriado, por exemplo, no caso
de gases com efeito de estufa, um é o dióxido de carbono, outro o metano,
outro o vapor de água, e assim por diante. Cada pessoa prepara informação
sobre quem ele/ela é (qual o papel que ele/ ela desempenha), qual é a sua
natureza, de onde vem, o que faz, com quem ele e como afeta o clima. Em
seguida, a equipa, como um todo, prepara um cenário de drama, curto, onde
as pessoas individuais desempenham os seus papéis (o drama deve conter
movimento e som).
As outras equipas, durante a apresentação dos dramas devem se sentar
no chão, juntos, simbolizando a Terra com seu clima. Assim, a equipa que
apresenta interage com a Terra e o seu clima de acordo com as suas funções,
por exemplo: a pessoa que faz de CO2 deve, de alguma forma, afetar as
pessoas no chão por voz e toque, durante a apresentação de ‘manter o calor
dentro da atmosfera’, ‘terras de aquecimento e oceanos, ‘derretimento da
camada de gelo’, etc. As pessoas no chão também podem reagir por som e
movimento.
Depois de completar a apresentação de todos os dramas, e de todos os
grupos partilharem as suas experiências e reflexões, respondem às
seguintes perguntas:
- Como é que nos sentimos nos nossos papéis?
- O que foi fácil e que foi difícil de fazer?
- Que fatores de mudanças climática são mais fortes e quais são mais fracos?
- Como é que os fatores interagem uns com os outros, o que são os
feedbacks?
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5

Mudanças climáticas a
uma escala geológica

Quanto mais retrocedemos na história da Terra, menos
quantidade de informação está disponível para compreender
todos os processos relacionados, neste caso, com clima da
Terra. Como tal, irá ser dada uma visão geral das fases climáticas
mais significativas que o nosso planeta experienciou. Mesmo
que elas nos possam dar informações sobre os mecanismos
mais relevantes para as alterações climáticas, a configuração do
planeta nas fases iniciais era diferente em comparação com a
actual e, como tal, podem não ser suficientemente precisas para
contextualizar a mudança climática atual.
As mudanças climáticas que ocorreram no passado, em grandes
escalas temporãos, foram determinadas pela distribuição dos
continentes e os oceanos, e controlada pelo movimento das
placas tectónicas. A primeira glaciação registrada foi a glaciação
Huroniana (2,400-2,100 Ma) no Paleoproterozóico. Neste
período, Rodinia, o primeiro supercontinent, ainda não tinha sido
formado, e a atmosfera tinha uma concentração de oxigénio baixa
(1-2% dos níveis atuais) e uma elevada concentração de CO2. O
oxigénio na atmosfera foi originado pela dissociação radioactiva
de vapor de água e da atividade fotossintética de organismos tais
como cianobactérias, num processo que podá ter começado no
Arcaico (4,000-2,500 Ma).
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Uma quantidade substancial de oxigénio produzido, devido ao
crescimento exponencial dos organismos fotossintéticos, foi
consumida pela oxidação dos minerais de ferro e o restante
foi acumulado, progressivamente, na atmosfera. Este oxigénio
atmosférico era um elemento tóxico para a maioria das espécies
existentes, organismos procariotas adaptados a condições
anóxicas, e um grande evento de extinção aconteceu por causa
deste processo. Além disso, o oxigénio combinado com o CH4
originou CO2, que tem uma contribuição 25 vezes menor para
o efeito de estufa, em comparação com o CH4. Isto, e a baixa
actividade vulcânica contribuiram para o arrefecimento e
congelamento do planeta. Estas circunstâncias levaram a que se
iniciasse o que é conhecido como o Primeiro Período de Neve
(First Snowball Period).

Durante os últimos 1000 Ma, a história da Terra tem períodos
alternados com condições de calor (efeito estufa) e condições de
frio (icehouse), com a duração do primeiro a ser mais longa (250
Ma), em comparação com a segunda (100 Ma), criando períodos
de 300-350 Ma, provavelmente ligados a placas tectónicas
(Figura 14). Dependendo da posição dos continentes, estes vão
receber mais ou menos radiação solar e vão produzir um albedo
diferente. Além disso, a sua distribuição determina os padrões de
circulação atmosférica e oceanica, que são os mecanismos mais
eficientes para troca de calor. Desta forma, algumas das maiores
glaciações, do passado recente, ocorreram em momentos em que
grandes continentes (Pannotia, Gondwana) estavam situados
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perto do Pólo Sul enquanto que em períodos mais quentes a
distribuição dos continentes e oceanos permitiu que as correntes
equatorias s emisturassem com as correntes polares, levando a
que existissem temperaturas nas quais o gelo não se forma.
Provavelmente, o período com as condições mais frias da história
da Terra, e aquele com o maior volume de gelo que ocorreu
durante as glaciações criogénicas (720-630 Ma), quando os
investigadores pensam que a Terra poderia ter sido totalmente
coberto pelo gelo, pela segunda vez (Período Snowball). A
combinação de uma configuração continental adequada (Rodinia,
que tem massas continentais em torno do pólo sul), baixa
radiação solar e baixas concentrações de CO2 são os fatores que
levaram a esta glaciação. Da mesma forma, a grande glaciação
do Ordovácico Supeior (460-440 Ma) e Carbónico-Permiano
(350-240 Ma), ocorreram quando Gondwana estava perto do Pólo
Sul, e a última glaciação, com níveis relativamente baixos de CO2
(Figura 14).

Figura 14 – Clima global, glaciação e CO2
atmosférico a partir de 1000 Ma até aos dias de hoje
(. Craig et al, 2009)
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Diminuindo a escala temporal e considerando os últimos 100
Ma, podemos encontrar dois períodos invulgarmente quentes: o
Cretácico (135-65 Ma) e do Eoceno (53-34 Ma), em particular, o
Eocene Climatic Optimum (Ótimo Climático do Eoceno) (52-48
Ma), que representa o período Cenozoico mais quente, quando o
planeta não tinha gelo e a temperatura média global dos oceanos
era 9-14 °C. Na transição Paleocene-Eoceno (~55 Ma) ocorreu
um evento abrupto de curta duração (0,1 Ma), caracterizado
por um aumento das temperaturas globais com uma elevada
concentração de CO2 atmosférico (1000-1500 ppm) (Pearson e
Palmer, 2000). Este evento, conhecido como Máximo Térmico
Paleocene-Eocenoa (PETM), teve consequências significativas,
afetando a diversidade de organismos marinhos e acidez do
oceano. Devido às condições ambientais específicas daquela
época, é usado como um análogo para entender as condições
que podem ocorrer no futuro, se a taxa de emissões de CO2
continuar como nos dias de hoje (simulação IPCC RCP 6 e RCP
8.5). A causa primária desta alta concentração de CO2 e, como
tal, o clima quente daquela era, seria provocada pelas emissões
de metano como consequência da destabilização dos hidratos
de gás presos nos sedimentos oceanicos. Após o Eocene
Climatic Optimum, a temperatura média do planeta, embora com
oscilações, diminuiu progressivamente, e como tal, no início do
período Quaternário, 2,6 Ma anos atrás, um novo período glaciar
começou. Pode parecer contraditório dizer que o aquecimento
global atual não é mais do que uma flutuação curta e quente,num
período de icehouse. Esta diminuição perante condições
glaciares do Quaternário foi acentuada por eventos frios (início
do Oligoceno e início do Mioceno) e quentes (Meio do Mioceno).

Eocene Climatic Optimum. Fonte: Harvard – Equable Climate Dynamics
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Durante o Cenozóico, ocorreram dois eventos relevantes
que têm afetado a génese da variabilidade climática actual:
o início do desenvolvimento do gelo da Antártida (34 Ma) e o
desenvolvimento glaciar no hemisfério norte (9 Ma) (Zachos
et al., 200; Figura 15). A posição do continente no Pólo Sul foi
fundamental para o desenvolvimento do gelo da antártida. No
entanto, não é suficiente, pois há 120 Ma atrás existiam massas
continentais centradas no Pólo Sul. A separação da Índia, África e
Austrália da Antártica e a formação da passagem de Drake (~33
Ma) foram necessárias para desenvolver a Corrente Circumpolar
Antártida, que levou à redução do intercâmbio de calor latitudinal,
provocando uma queda de 10 °C na temperatura da Antártida.
Da mesma forma, a formação das passagens do sudeste do
sudeste Asiático, o aparecimento do istmo do Panamá e o semi
encerramento do Ártico, podem ter levado ao início das glaciações
Quaternárias, bem como aos baixos níveis de CO2 na atmosfera.
Em comparação com a situação anterior, as concentrações de
CO2 no fim do Eoceno (37 Ma) e início do Oligoceno (34-28
Ma) atingiu valores médios superiores a 780 ppm, baixando
para 300-400 ppm no final da Oligoceno. Quando as glaciações
quaternárias começaram (2.6 Ma) a concentração atmosférica de
CO2 era cerca de 180 ppm durante o pico da glaciação e 280
durante interglaciaçõess (Figura 4).

Figura 15 - Curva global de isótopos estáveis
de oxigénio medido em organismos bentónicos.
Esta curva representa indirectamente o volume
total de gelo do planeta e é útil para se obter uma
aproximação da temperatura global média. À direita,
os eventos biológicos, tectônicos e climáticos mais
importantes (Zachos et al., 2001).
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Veja também o filme sobre a história das alterações
climáticas Video - Fonte: SciShow

7. Usando a informação dada e a informação que encontrar na Internet,
escreva a história “O meu clima” retratando alterações climáticas geológicas.
Use a narrativa como se fosse a Terra e fale em seu nome. Nesta história
inclua os eventos mais importantes das alterações climáticas ao longo da
história da Terra. Lembre-se de fazer referência às causas das alterações
climáticas, como a distribuição dos continentes, o teor de CO2 na atmosfera,
o papel da atividade vulcânica, o papel dos oceanos na distribuição de calor,
o albedo e os vários efeitos de feedback.
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8. Complete o texto:
Mudanças climáticas que ocorreram no passado, em altas escalas
temporárias, foram provavelmente determinadas pela distribuição de
............................... e de ………………………………..
O primeiro período de Snowball foi causado pela actividade fotossintética de
organismos, tais como cianobactérias produtoras ..................................... e a
baixa actividade............................ ..
Provavelmente, o período com as condições mais frias da história da Terra, e
aquele com o maior volume de gelo, ocorreu durante o ....................................
....................., quando a Terra pode ter sido totalmente coberta por gelo, pela
segunda vez (Snowball Período Terrestre).
Durante o longo período quente Ordovícico-Câmbrico (540-455 Ma), estimase que as concentrações de CO2 atmosférico eram ............. vezes mais
elevadas do que hoje em dia.
O planeta não tinha gelo e a temperatura média global dos oceanos era 9-14
°C durante o período ......................................................................... , que foi o
período mais quente do Cenozóico.
O aumento das temperaturas globais em conjunto com uma concentração
elevada de CO2 atmosférico (1000-1500 ppm), durante o período conhecido
como Máximo Térmico Paleoceno-Eoceno (PETM), teve consequências
importantes, afetando .............................. da diversidade de organismos e a
acidez .............................
A separação da Índia, África e Austrália da Antártiada e a formação da
passagem de Drake (~ 33 Ma) foram necessárias para desenvolver a
Corrente Circumpolar Antártida, reduzindo o intercâmbio de calor latitudinal,
provocando uma queda na temperatura, de 10 °C no ... .................................
.........
Quando começaram as glaciações quaternárias (2.6 Ma) a concentração
atmosférica de CO2 era, aproximadamente, de ............ .. ppm durante os
máximos da glaciação e .................. durante interglaciares.
O Quaternário é a era ..................... mais recente.
O concentração ............ ..atmosférica (e outros gases com efeito de estufa)
desempenha um papel importante nos ciclos glaciares-interglaciares.
Variações na concentração de CO2 só causam um feedback...............................
que intensifica os efeitos de uma causa externa subjacente.
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6

Parâmetros
astronómicos
determinam o
balanço energético
do planeta

De acordo com a teoria de Milankovitch podemos estimar a
quantidade de radiação solar que o nosso planeta recebe, em
função do movimento da Terra em torno do Sol (Figura 16).

Figura 16: Parâmetros Orbitais (Zachos et al, 2001)
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Excentricidade da órbita da Terra:
A excentricidade mede a forma da órbita da Terra em volta do Sol,
que muda de uma forma quase circular (excentricidade = 0) para
uma forma elíptica (excentricidade = 0,06), como consequência
da atração gravitacional de outros planetas (Figura 17). Esta
mudança geométrica ocorre, aproximadamente, a cada 100 e
400 ka. Quando a órbita é quase circular, a distância da Terra
ao Sol não muda ao longo do ano, mas uma órbita mais elíptica
determina que a insolação vai ser modificada em função da
posição da Terra, dependendo se a Terra está perto (periélio) ou
distante (afélio) do sol. Em relação à energia total, variações da
insolação associadas com a excentricidade são pequenas (0,1%)
e não suficientes para causar alterações climáticas, embora
pudesse ser significativa em combinação com a precessão.

Figure 17 - Excentricidade
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Figura 18 - Obliquidade

Precessão dos equinócios:
O movimento de precessão do eixo da Terra determina o ponto
orbital onde o equinócio e o solstício tomam lugar, o que regula
a quantidade de energia incidente em cada altura. A precessão
dos equinócios é o resultado da combinação de dois movimentos
de rotação, o do eixo terrestre que gira em torno do eixo
perpendicular ao plano da órbita, devido à atracção gravitacional
da lua e do sol, e o da órbita terrestre em torno do Sol. Como
consequência, as posições de equinócio e solstício mudam
lentamente, completando um ciclo a cada 19,000-23,000 anos (o
periélio é atingido em diferentes momentos do ano), causando
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uma diminuição ou aumento da sazonalidade climática. Por
exemplo, o periélio de corrente é atingido no inverno (hemisfério
norte), e o afélio é atingido no verão, e isto é o que determina que
os invernos e verões neste hemisfério sejam mais suaves, devido
à distãncia do sol.

A combinação dos efeitos dos três parâmetros orbitais regula a
insolação que o nosso planeta recebe, e é a principal causa dos
ciclos glaciares-interglaciares que foram acontecendo durante o
Quaternário. Assim, períodos interglaciares acontecem quando a
radiação solar de verão é mais intenso no hemisfério norte. Pelo
contrário, uma diminuição da insolação neste hemisfério provoca
um arrefecimento e, consequentemente, o aumento das calotes
polares. Depois de meados do Pleistoceno (1000-800 ka), ciclos
glaciares-interglaciares aconteceram a cada 100 ka, mostrando a
influência dominante da excentricidade. Devido a isto, os períodos
interglaciares, como o atual, só acontecem a cada cinco ciclos de
precessão. No entanto, durante o início do Pleistoceno, o efeito
de excentricidade foi mais suave e as alterações climáticas foram
determinadas, principalmente, pelos ciclos de obliquidade (41 ka).
A ausência, durante períodos anteriores de mudanças climáticas,
devido a parâmetros orbitais tão importantes como os do
Quaternário, indica que as diferenças de radiação solar devido
ao astronômico forçando são uma causa necessária para as
mudanças climáticas, mas estes não são suficientes. efeitos
Milankovitch ciclos são visíveis em dados paleoclimatic anteriores
ao Quaternário, mas somente durante este período tais intensas
alterações climáticas (alternância glaciar-interglaciar) aconteceu.
Assim, outros fatores são necessários para fazer com que essas
mudanças.
Como o valor de insolação também pode ser calculado para o
futuro, esses dados podem ser considerados pelos modelos
climáticos para prever a evolução futura do clima. Tendo em conta
47

apenas os parâmetros orbitais, é quase certo que nos próximos
1.000 anos não irá aconteça um único evento tão forte como as
glaciações. Além disso, se analisarmos os níveis de CO2 atuais,
as simulações climáticas prevêm que não haverá qualquer
glaciação nos próximos 50 ka, enquanto que a concentração de
CO2 na atmosfera será superior a 300 ppm (Masson-Delmotte et
al., 2013). De acordo com estas previsões, o Holoceno será um
extenso período interglaciar, se comparado com os anteriores.
As mudanças na excentricidade da órbita são um dos chamados
ciclos de Milankovitch. Os outros dois relacionam-se com a
inclinação e a direcção do eixo da Terra. Estes não causam
mudanças significativas na quantidade média de energia recebida
pela Terra, durante o ano. No entanto, levam a uma diferenciação
de mais de 20% na entrada de energia para as regiões
circumpolares do nosso planeta. Com a estrutura continental
atual (praticamente constante nos últimos milhões de anos), é
importante se, no momento em que a Terra está mais próxima
do Sol, o Pólo Norte é iluminado, rodeado em todos os lados por
continentes e coberto com gelo marinho sensível ou o Pólo Sul
é iluminado, cercado por mar e coberto com iceberg espesso.
Este mecanismo é responsável pelas alterações climáticas entre
os períodos interglaciares da Terra (como o Holoceno que durou
11.600 anos) e idades do gelo.
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Pode-se observar o movimento do planeta, na animação abaixo:

Animação 1 – Força orbital

Figura 19. Sistema solar.
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9. Veja o filme sobre os ciclos de Milankovitch
https://www.youtube.com/ watch? v = anZJZCvGoZE
Preste atenção ao que determina a quantidade de radiação do sol, que atinge
a Terra: excentricidade orbital, inclinação axial, precessão, precessão dos
equinócios.
Agora você é o diretor e tem de criar uma peça, apresentando o processo
dos ciclos de Milankovitch. Outros membros do grupo vão representar o
papel do Sol, da Terra, da Lua, de Saturno e de Júpiter).
Tem que colocar as pessoas no espaço devido, de acordo com a função de
cada um. Descreva a ação de cada pessoa individualmente no papel, por
exemplo, Júpiter e Saturno atuam como gravidade sobre a Terra e modificam
a sua órbita. Escreva instruções curtas sobre o papel de cada pessoa, para
que saibam como se comportar no seu papel.
A pessoa que representa a Terra terá a tarefa mais exigente. Descreva o
comportamento da Terra e inclua elementos como a excentricidade orbital,
inclinação axial, precessão apsidal e precessão axial. A pessoa que
representa a Terra pode ter uma vara mostrando as alterações na inclinação
do eixo da Terra.
Enquanto diretor, deve planear a ordem em que as pessoas começão a sua
ação. Por exemplo, o Sol começa com uma declaração de que ele mantém
os planetas nas suas órbitas. Em seguida, cada planeta começa a circular
pela respetiva ordem, começando com a Terra e a Lua e terminando com
Júpiter e Saturno.
Quando cada pessoa já tiver instruções, você enquanto diretor, gere o
movimento mostrando os parâmetros astronómicos que determinam o
equilíbrio energético do planeta.
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7

Alterações climáticas
abruptas

Figura 20 – Circulação oceânica (Ocean Conveyor
Belt) e alterações climáticas abruptas.

Há medida que a escala temporal diminui, surgem novos
mecanismos de alterações climáticas. Em escalas de tempo
menores do que a orbital, a teoria de Milankovitch não é suficiente
para explicar as variações climáticas, no seu todo, observadas
durante o último ciclo climático (120 ka). Especialmente durante
a última glaciação (71-11 ka), ocorreram mudanças climáticas
abruptas, a escalas sub-milenares, continuando durante o
Holoceno, embora menos pronunciadas.
Estas alterações foram descobertas através de análise dos
registos sedimentares, do Norte do Atlântico (Heinrich, 1988) e
recentemente de núcleos de gelo da Gronelândia (D/O; Dansgaard
et al, 1971; Oeschger et al., 1984). Estes são exibidos como
flutuações intensas e fortes do clima, numa escala de dezenas
de anos. Estas são alterações climáticas de alta frequência,
intensidade elevada e de curta duração. Tecnicamente, uma
alteração climática abrupta é uma flutuação climática intensa,
originada a uma velocidade maior do que a velocidade da
perturbação que causa o efeito (Rahmstorf, 2001).
Por outras palavras, o sistema responde de forma linear à
perturbação, mas quando o limiar é ultrapassado, uma resposta
não linear ocorre. A natureza determinista, a resposta não-linear
e a histerese do sistema climático da Terra (Sardar e Abrams,
2006) faz com que seja mais difícil interpretar a origem destas
mudanças e dos mecanismos que as criam, pois a inércia do
sistema pode perpetuar as condições causadas pela mudança,
mesmo se a perturbação pare.
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No passado, estas mudanças ocorreram devido a fatores naturais.
Contudo, no futuro, podem ocorrer como resultado da atividade
humana. Explorar alterações climáticas repentinas registadas no
passado permite entender melhor os perigos que iremos enfrentar
num futuro próximo.
A literatura de pesquisa, os dados e as observações amis recentes
(IPCC, 2014) provam que as alterações climáticas da Terra já
não são progressivas, mas entraram numa fase designada como
‘abrupta’ ou ‘extrema’.
As mudanças na composição química da atmosfera, causadas
pela queima de combustíveis fósseis e do uso do solo para a
indústria são muito maiores do que o observado nos registros
paleoclimáticos. Portanto, a situação é diferente das alterações
climáticas naturais o que diz respeito ao estado da atmosfera, dos
oceanos e do gelo do mar. O aquecimento do Ártico intensifica-se
devido ao desaparecimento do gelo do mar (13,3% de volume por
década, para setembro) e cobertura de neve (cobertura de 17,8%
por década, para Junho) (Relatório do Ártico, 2016).
Veja também a seguinte página web, que contém imagens que
mostram variações na extensão do gelo marinho https://nsidc.
org/arcticseaicenews/

Esta região está a aquecer mais do que o equador: no alto Ártico, a taxa
de aquecimento é até 8 vezes mais rápido do que em outras áreas do
planeta. Desta forma, as correntes oceanicas e a atmosfera transferem
menos calor do equador para o pólo. A circulação de calor associada
às correntes oceanicas que transportam água fria e quente, conhecido
como Circulação Termohalina2, tem uma grande importância para todo
o clima terrestre (Figura 21).
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Circulação thermohaline (THC) é parte da circulação do oceano em grande escala, devido a gradientes de densidade globais
criados pelo calor de superfície e pelos fluxos de água doce

2

Figura 21 - Espessura do gelo do mar. Fonte:
Exploring the Environment Project.

Distúrbios e alterações na distribuição do calor nos oceanos
podem causar grandes mudanças climáticas, num curto período
de tempo.
Como resultado, os fluxos de água que fluem, de oeste para
este, tornam-se irregulares, estendendo a duração, aumentando
a frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos.
Verifica-se um aumento do calor e da seca, fortes chuvas e
inundações. Está-se a assistir tempestades cada vez mais
intensas, pois existe mais vapor de água na atmosfera.
Há uma “mancha” de águas quentes nas costas do Alasca. A meio
caminho do equador existe outra, perto da Califórnia. Estas são
propícias para gerar ciclones/tufões fortes.
Estas podem ser transportadoa até ao ártico, causando a
desintegração da camada de gelo. Se diminuir para 1 milhão de
Km2, o gelo irá desaparecer completamente. As águas do Ártico
vão perder o gelo devido ao feedback positivo relacionado com
o albedo (Figura 21; Haine e Martin, 2017). Sem ele, deixa de
haver o arrefecimento sob a forma de calor latente, na região do
Árctico, permitindo a aceleração do aquecimento. As emissões
de metano do permafrost, do Oceano Ártico, vão aumentar
significativamente.
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Os seus níveis atmosféricos estão a crescer exponencialmente.
Quando o metano é libertado do fundo do mar, a sua
desintegração demora, pelo menos, dez anos. Como o Ártico é
predominantemente seco, durante a maior parte do ano, o metano
permanece lá e circula em altas concentrações. Leva algum tempo
até que o gás se dissipe, pelo resto do planeta. O Ártico ferve,
o que significa a fusão acelerada da Gronelândia e um rápido
aumento do nível do mar. O desaparecimento da massa de gelo
da Gronelândia, da Antártida Ocidental e da bacia Aurora, no leste
da Antártida, já está a ocorrer de forma não linear.
A amplificação da temperatura do Ártico, permafrost e zonas
húmidas enquanto fonte de gases com efeito de estufa, as
emissões de metano a partir da fusão de gá metano hidratos,
congelado, a desflorestação, incêndios florestais selvagens e
outros factores (Figura 22) vão levar à ocorrência de um jato de
ondulação da corrente e a subida do nível do mar, que terá um
efeito devastador sobre a humanidade. Se o planeta experienciar
esta mudança, a civilização pode entrar num situação turbulenta
e de conflitos. Eventos climáticos extremos podem provocar
tentativas desesperadas para adaptar e mitigar os efeitos. A
diminuição dos recursos de água doce e alimento podem derrubar
governos e, muitos países podem entrar em situações de guerra.
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Figura 22 - Feedback climático. Fonte: Instituto de
emergência do clima.

É razoável questionar se estas alterações, de natureza caótica,
devido à sua magnitude, intensidade e velocidade, podem
ser consequência das alterações ambientais associadas
ao aquecimento global. Por exemplo, até que ponto pode o
derretimento da Gronelândia e o gelo do hemisfério norte, reduzir
a salinidade na área formação de águas profundas e diminuir
a circulação termohalina? Uma suspensão ou uma diminuição
notável na taxa de formação de águas profundas, em altas latitudes
do Norte do Atlântico, poderiam provocar um arrefecimento
intenso e rápido, análogo aos descritos anteriormente. Estudos
e modelos climáticos recentes consideram altamente improvável,
que este cenário tenha lugar nas próximas décadas, embora não
haja consenso sobre isso (Collins et al., 2013).

Veja também o filme sobre alterações climáticas
rápidas. Video - Fonte: The National Academies of
Sciences, Engineering and Medicine
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10. Este exercício vai ajudar a aprender acerca dos mecanismos responsáveis
pela perturbação do equilíbrio climático da Terra:
Usando as informações dadas e as informações que encontrar na Internet,
crie uma “receita para a catástrofe”, em outras palavras, como provocar
alterações climáticas bruscas. Nesta receita, tenha em conta os ingredientes
básicos referentes aos mecanismos associados às alterações climáticas
bruscas. Ppode começar com ingredientes tais como a agricultura, a
indústria e os transportes que emitem gases com efeito estufa. Também
pode anexar a desflorestação.
Em seguida, descreva o mecanismo no qual o aumento do teor de gás
com efeito estufa desencadeia o processo de rápida mudança climática.
Descrevendo esses mecanismos use conceitos e fenómenos como:
feedback, albedo, circulação termohalina, degelo do Ártico e da Gronelândia
e clusters de metano.
Em seguida, no grupo, discuta as possíveis consequências das alterações
climáticas abruptas para a civilização humana.
Que fenómenos podem ser o resultado das alterações climáticas abruptas,
nas seguintes áreas:
- Ambiental,
- social,
- económica,
- política,
- psicológica.
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8

O clima do Holoceno
e sua influência nas
sociedades e civilizações

O Holoceno é o período climático mais recente da história da
Terra, iniciando-se à 11,600 anos atrás. As variações climáticas,
durante esta época, são muito menos abruptas e intensas do que
as ocorridas em períodos anteriores, mas não menos relevante
para a única espécie humana que habita o planeta nesta época,
o Homo sapiens. Na verdade, a evolução e desenvolvimento das
sociedades e civilizações desde o fim da pré-história (~5.000
B.P.) até aos dias de hoje, foram moduladas por estas flutuações
climáticas (magnitude, comprimento), e a capacidade humana de
se adaptar e mitigar relativamente às mudanças ambientais.
Registros paleoclimáticos indicam que o Holoceno apresenta dois
tipos de variabilidade, um mais longo relacionado com a força
astronómica e, outra a uma escala temporal menor. O padrão
global da temperatura mostra uma tendência de aquecimento que
começou na deglaciação e continuou até meados do Holoceno.
No entanto, um evento de arrefecimento ocorreu há cerca de 8,2
ka atrás, quando as temperaturas Europeias diminuiram 2°C. A
parti de meados do Holoceno (5 ka) até ao presente, um processo
de arrefecimento começou, tendo terminado há 200 anos, durante
as fases finais da Pequena Idade do Gelo.
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Depois deste arrefecimento, as temperaturas subiram e são,
actualmente, mais elevadas do que durante 90% de toda a época
do Holoceno (Marcott et al., 2013). Além desta tendência de longo
prazo, o clima do Holoceno também oscilou de uma frequência
maior (escala milenar, ~1,500 anos) e amplitude mais fraca. A
combinação destas duas flutuações de escalas de tempo, causou
as principais alterações climáticas durante o Holoceno.
O deserto do Saara apareceu como o conhecemos hoje em
dia durante o Holoceno Climatic Optimum (5-6,5 ka), quando
o Período Húmido do Holoceno terminou. Registos marinhos
perto da costa da mauritana também mostram estas alterações
climáticas (deMenocal et al., 2000), evidente pelo incremento de
poeira atmosférica no oceano. As sociedades que se expandiram
e evoluíram rapidamente durante o Período Húmido sofreram
estas alterações climáticas. Algumas civilizações colapsaram,
mas outras souberam adaptar-se à magnitude e à variabilidade da
mudança climática que ocorreu, estabelecendo novos sistemas
de organização social e estratégias de sobrevivência. As causas
do fim do Período Húmido Africano são complexas e envolvem
diferentes parâmetros do sistema de climatérico (influência
humana, alterações da vegetação, mudanças atmosféricas), que
atuam de uma forma não linear. Contudo, o aumento das secas
foi impelido pela diminuição progressiva da radiação solar, que se
iniciou há 5,000-6,000 anos e continua nos dias de hoje.

58

Esta mudança na quantidade de energia que os trópicos obtêm,
é consequência de uma pequena moudança na órbita da Terra,
sendo o suficiente para causar uma influência menor nas monções
do verão, sobre o cinturão tropical do Atlântico, causando uma
diminuição considerável na taxa de precipitação e, assim, um
aumento na frequência de secas.

Desde o Holocene Climate Optimum até aos dias de hoje, as
sociedades e civilizações têm sido afetadas por outras mudanças
climáticas, suficientemente longas para permitir que evoluam,
se adaptem e desaparecem em função dos efeitos dessas
mudanças climáticas. Um período de particular relevância para
o desenvolvimento das alterações climáticas foi a Anomalia
Climática Medieval (950-1,250 CE), quando a temperatura média
na Europa do Norte aumentou 1°C a 2°C, em comparação com
o período pré-industrial. Este aquecimento, gerou as condições
ambientais ideais para a instauração de mudanças culturais
estratégicos, nas sociedades e civilizações. Um exemplo disto foi
a colonização do sul da Gronelândia, pelos Vikings noruegueses,
durante este período em que as temperaturas elevadas fizeram
com que o oceano no sul da Gronelândia deixasse de ter gelo,
sendo assim navegável. Inicialmente, os Vikings desenvolveram
atividades agrícolas devido às elevadas temperaturas e à
existência de um clima favorável.
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Vikings. Fonte: LiveScience

No entanto, o clima começou a mudar em 1300 CE, sendo mais
instável e com temperaturas médias mais baixas. Estas condições
causaram uma mudança na alimentação das pessoas, passando
de uma alimentação baseada em recursos agrícolas para recursos
marinhos, como uma adaptação às novas condições climáticas.
O aparecimento de condições ambientais mais prejudiciais
(tempestades, gelo) tornou mais difícil a pesca e obter presas de
morsa, um dos recursos primários para o comércio com a Europa
(Kintisch, 2016). Apesar do esforço de adaptação, em 1.400 CE
os estabeleciementos na costa oeste foram abandonados, e em
1450 CE já não haviam Vikings na Gronelândia. O seu abandono
foi uma consequência indirecta das alterações climáticas que
se iniciaram durante o seue stabeleciemnto e que acabaram no
inicio de um período de temperaturas médias mais baixas e de
instabilidade limática, designado de Pequena Idade do Gelo,
A Pequena Idade do Gelo (1,450-1,850 CE) é outro período
recente de relevância climática para as sociedades europeias.
Este período climático tem intervalos de diferentes intensidaded
e expressões climáticas para as diferentes regiões da Europa
e do resto do Hemisfério Norte (Figura 23). Considera-se que a
climatologia mais extrema e variável teve lugar entre 1,560-1,660
CE, com invernos longos e verões frios, glaciares alpinos extensos
e fenómenos climáticos extremos, como secas e inundações.
Estas condições afectaram a agricultura, destruindo as colheitas
e causando fome, migrações em massa, guerras, revoluções
(guerras civis na Ucrânia, Escócia e Inglaterra, e revoluções
na França e Irlanda), com uma alta taxa de mortalidade. Por
exemplo, alguns investigadores acreditam que há uma relação
entre alterações climáticas e doenças pandémicas. O surto de
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várias doenças é frequente em populações com dietas limitadas
ou deficientes. Estudos recentes sugerem que as alterações
climáticas podem ter facilitado a transmissão de doenças, tais
como a peste bubónica, que matou 33% da população europeia
entre 1347 e 1353 CE (Schmida et al., 2015).

Figure 23 – média de 30 anos de registos da
temperatura, para diferentes regiões continentais
(Pages 2k Consortium 2013)

A extensão temporal e geográfica da Pequena Idade do Gelo
(e também do Anomalia Climática Medieval) não é uniforme em
todo o planeta (Figura 23), e os fatores que a causaram ainda
não são conhecidos. Provavelmente, não existe uma única
causa, mas a combinação de vários processos de feedback,
tais como uma diminuição da radiação solar (devido à ausência
de manchas solares), o aumento de vulcanismo explosivo e
a baixa frequência do El Nino no Oceano Pacífico. A força da
radiação natural correspondente às manchas solares mínimas
(Maunder e Sporer) são muito fracas por si só para causar um
arrefecimento num intervalo de tempo de vários anosn como
aconteceu durante a Pequena Idade do Gelo. A erupção do
vulcão Tambora (Indonésia, 1815 CE) é um excelente exemplo
das consequências do vulcanismo no clima global, mesmo que
a duração seja curta. Os efeitos desta atividade vulcânica foram
sentidos no Hemisfério Norte por causa das nuvens de poeira,
que afectaram a climatologia do ano seguinte (http://geography.
unibe.ch/tambora)
Assim, o ano de 1816 CE foi considerado como o ano sem verão,
por causa das temperaturas anormais (2°C a 4°C a menos do
que a média) e o clima deteriorado que causou uma redução nas
culturas e, como consequência, a pobreza social.
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Ao longo desses parágrafos, estabeleceu-se que as mudanças que
ocorreram durante o Holoceno foram chave no desenvolvimento
dos processos que contribuem para mudanças políticas e sociais,
que foram cruciais para as civilizações e sociedades. No entanto,
é importante considerar que, a partir da Idade Antiga em diante, os
seres humanos também têm interagido com o ambiente, alterando
ecossistemas e contribuindo para as alterações climáticas. Por
exemplo, as atividades agrícolas que se iniciram em algumas
áreas à 8,000-9,000 anos, têm gerado mudanças nos habitats,
erosão do solo, emissões de CO2 e CH4, extinção de espécies,
entre outros. Por exemplo, atividades de construção durante a
Idade do Ferro e a expansão do período romano (300 aC a 200
dC) causaram uma desflorestação significativa na Europa.
A pressão antrópica sobre o clima, antes da era industrial foi
menor do que a pressão que se iniciou mais tarde, durante a
Revolução Industrial (Abram et al., 2016) e, é claro, de que a
pressão começou em 1950. As recentes mudanças ambientais
não conhecem precedentes no planeta, e o seu ritmo rápido nunca
foi observado no contexto da variabilidade natural do sistema
(Figura 24). De notar que o impacto da nossa espécie não pode
ser comparado com o de outras espécies no passado, sendo que
não é apenas biológico, mas também tecnológico e cultural.

Figura 24 - Alterações climáticas antropogénicas
e não antropogénicas. Fonte: Programa de
Investigação de Mudanças Globais dos Estados
Unidos.
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Assim, a nossa capacidade biológica de adaptação a um ambiente
em rápida mudança é limitado.A nossa pegada ambiental é tão
grande que, além do aquecimento global, estamos a deixar
informação que já está a ser registada nos sedimentos, marinhos e
continentais. Este fato levou à ideia de uma nova época geológica
chamada Antropoceno. Embora não exista consenso sobre o seu
início, o Antropoceno seria o período em que a humanidade tem
substituído a natureza como a principal força ambiental (http://
www.anthropocene.info/).
O Antropoceno, enquanto período na história da Terra, é
caracterizado por um desequilíbrio extremo do ambiente causado
por uma espécie - Homo sapiens (Figura 25). Este desequilíbrio
manifesta-se na forma de alterações climáticas, mas também de
outros fenómenos preocupantes, como a extinção de espécies ou
o colapso dos serviços dos ecossistemas.
Ao nível da atividade humana, o desequilíbrio é expresso sob a
forma de impacto ecológico, que excede a capacidade ambiental.
No presente, vive-se como se não tivéssemos um planeta, mas
1,6 planetas. Na União Europeia, este indicador é ainda maior.
Se toda a gente a viver da mesma forma que se vive na europa,
serima precisos 3 planetas como a Terra.
O ser humano é a causa das alterações ambientais perigosas,
cujas consequências podem ser dramáticas para si mesmo.
Sabe-se, tendo em conta opassado, que as alterações climáticas
têm causado consequências sociais graves, na forma de guerras,
revoluções, pandemias, doenças, fome e diminuição no número
de população humana. Este será o nosso futuro Só depende de
nós.

Figura 25 – Alterações antrópicas nos ecossistemas
e clima antes e depois da era industrial. (Ruddiman
et al, 2015).
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10. O grupo é dividido em 6 equipas. Cada equipa prepara uma canção rap
(ou poema) sobre as alterações climáticas no Holoceno. O trabalho deve ter
em conta fenómenos como: Pequena Idade do Gelo, Anomalia Medieval do
Clima, mudanças nas civilizações que foram consequências das alterações
climáticas e tiveram um impacto sobre o próprio clima. No final, cada pessoa
da equipa apresenta a sua canção.
A canção / poema, que receber mais aplausos (que deve ser medido pela
duração dos aplausos), deve ser usado numa análise mais profunda sobre a
problemática. Discutam a relação entre o desenvolvimento das civilizações
e as alterações climáticas, em grupo, baseando-se seguintes perguntas:
- Que fatores climáticos influenciaram o desenvolvimento de civilizações?
- Como é que as pessoas se adaptaram às alterações climáticas?
- Como é que o clima afeta a população humana?
- Que fenómenos e processos sociais apareceram em resposta às alterações
climáticas?
- O que é que estas experiências históricas nos ensinam, tendo em conta as
alterações climáticas atuais?
- No que devemos prestar atenção, nos dias de hoje, sobre a forma como
vivemos?
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Depois de ter desenvolvido o estudo relacionado com cada pergunta,
responda novamente às questões iniciais:

REFLEXÕES FINAIS

1. Porque estamos interessados nas alterações climáticas, em diferentes
escalas de tempo?
2. O que são os feedbacks (reação) do clima?
3. O que contêm os arquivos paleoclimáticos?
4. O que é o proxy paleoclimático?
5. O que é a Terra “Greenhouse” (estufa)?
6. O que é a Terra “Icehouse” (gelo)?
7. Quais são as razões das alterações naturais do clima?
8. O que são os ciclos de Milankovitch?
9. O que são as alterações climáticas bruscas?
10. O que é o Antropoceno?
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