


 Clima - É o “tempo médio”, ou seja, constitui
uma descrição estatística, em termos de
média e da variabilidade, das variáveis
meteorológicas durante períodos de tempo
que vão desde meses a milhares e milhões de
anos.

 Mudança climática - Corresponde a uma
variação estatística significativa das médias
que caracterizam o clima e/ou as suas
variabilidades durante um período
suficientemente grande, da ordem de
décadas.



 Definição da Convenção Quadro das Nações Unidas
para as Alterações Climáticas - Aquela que resulta
direta ou indiretamente das actividades humanas e
define “variabilidade climática”como a mudança
climática atribuível a causas naturais.

 Definição do Intergovernamental Panel on Climate
Change (órgão da OMM) – Aquela que resulta de
uma variação estatisticamente significativa no
estado médio do clima ou na sua variabilidade, que
persiste durante um intervalo de tempo extenso
(na ordem de décadas ou superior), sem identificar
as causas da mudança.



 Causas naturais - Aquelas que provocam
alterações no equilíbrio energético da
atmosfera como sejam variações na
luminosidade do Sol e as variações que têm a
ver com os parâmetros que definem a órbita
da Terra em torno do Sol (causas externas).



 As variações na órbita da Terra em torno do
Sol ocorrem lentamente, designadamente em
períodos de tempo da ordem de 20 000 a
400 000 anos e supõe-se serem responsáveis
pela alternância dos períodos glaciares e
interglaciares.



 Aliás, a história da Terra está repleta de
períodos durante os quais a distribuição dos
climas do globo era muito diferente da atual.

 Como exemplo, temos os climas frios do
quaternário, dos quais há vestígios em
Portugal, como é possível verificar através
dos glaciares existentes no nosso país.



 Já a energia solar emitida para a Terra
apresenta variações de intensidade em
função do número de manchas solares
presentes na sua superfície. Por exemplo, o
período da Pequena Idade do Gelo, que
terminou em meados do século XIX, estaria
ligado a mínimos de atividade solar.



 Do mesmo modo, no século XX, a subida
gradual de temperatura até final dos anos de
1950 coincide com a retoma da atividade
solar entre 1910 e 1960, responsável pelo
aumento de 0,6 % de radiação solar no
Hemisfério Norte.



 Já ao nível das causas internas, temos:

❖ Erupções vulcânicas – Gases e poeiras
aumentam o efeito de estufa natural.

❖ Modificações nas temperaturas oceânicas.

❖ Variações na superfície dos gelos.

❖ Modificação do uso dos solos (desflorestação,
que suprime uma fonte de fixação de carbono
atmosférico).



 Causas antropogénicas – Estão relacionadas com
alterações na composição da atmosfera,
especialmente no que respeita aos gases com
efeito de estufa, como sejam o vapor de água (o
mais importante em termos de equilíbrio
radiativo na atmosfera), o dióxido de carbono
(CO₂) (o gás cuja concentração está a aumentar
devido às actividades humanas), o metano (CH₄),
o óxido nitroso (N₂O), os clorofluorcarbonetos
(CFCs), os perfluorcarbonetos (PFCs), o
hexafluoreto de enxofre (SF₆) e o Ozono (O₃).



 Quando a concentração de gases com efeito
de estufa aumenta na atmosfera, a radiação
infravermelha emitida pela superfície da terra
e pela baixa atmosfera é absorvida pelos
gases com efeito de estufa em maior
quantidade, pelo que mais energia é
aprisionada, daí resultando um aumento de
temperatura na baixa troposfera.



 Esta concentração aumenta o poder do
“cobertor” que podemos chamar de “efeito de
estufa natural” presente na atmosfera da
Terra e que, só por si, faz com que a
temperatura média do planeta suba cerca de
32℃, desde os -18℃ até aos 14℃.



 A concentração atmosférica de CO₂ aumentou
31% desde 1750 até à atualidade e vários
estudos confirmam que esse aumento é devido
à combustão de combustíveis fósseis (carvão,
petróleo e gás natural) e às alterações no uso
do solo, especialmente a desflorestação. Algo
que, segundo estudos paleontológicos, nunca
aconteceu nos últimos 420 000 anos e,
provavelmente nos últimos 20 milhões de anos.



 Como tal, o aumento das emissões de CO₂
desde o início da Revolução Industrial é a
causa principal, embora não a única, do
efeito de estufa antropogénico.



 Em termos de previsão acerca do que se
poderá passar no futuro, os tipos de
cenários mais importantes em termos de
mudanças climáticas são:

▪ Os cenários climáticos - Que dão uma
representação do clima futuro.

▪ Os cenários de emissões - Que dão uma
representação das emissões futuras de
gases com efeito de estufa e aerossóis de
acordo com diferentes percursos de
desenvolvimento.



 Os vários cenários existentes, produzidos
por diferentes modelos, apontam
claramente para uma tendência crescente
de um aquecimento significativo durante o
século XXI.

 Para 2100, a maioria dos modelos
projectam um aumento de temperatura
num intervalo de 4℃ a 7℃.

 Todas as simulações apontam para um
decréscimo da precipitação na ordem dos
100 mm, embora com variações.



➢O padrão geral de distribuição de
precipitação mensal, obtida pelos
modelos anteriores, apontam para:

➢Aumento no Inverno (20-50%)

➢Decréscimo na Primavera (35-60%)

➢Decréscimo no Verão (30%)

➢Decréscimo no Outono (30%)

























 A média das temperaturas máximas no Verão
deverá sofrer um aumento muito substancial,
que pode ultrapassar os 9℃ em certas
regiões do interior centro, atingindo
temperaturas superiores a 38℃ na parte leste
do Alentejo.



 O número de dias em que a temperatura
máxima excede os 35℃ aumenta
significativamente em todo o país. Na região
Sudeste, este número passa de 20 para 90
dias, enquanto na região de Lisboa aumenta
cerca de 8 dias, para aproximadamente 50
dias.

 A média das temperaturas mínimas no
Inverno deverá variar entre 6℃ e 16℃,
enquanto atualmente variam entre 2℃ e 12℃.









 A precipitação anual decresce praticamente
em todo o país para o período 2080-2100.

 Maior diminuição no Alentejo (15%).

 A precipitação acumulada em dias de
precipitação intensa (>10mm) tende a
aumentar e estes dias tendem a acumular-
se nos meses de Inverno.

 Este padrão de comportamento pode
aumentar em muito o risco de episódios de
cheias.



 Estes cenários do clima futuro baseados em
simulações da evolução do sistema climático
utilizando modelos computacionais são
considerados plausíveis, mas devem ser
utilizados com prudência.

 Existem incertezas derivadas da falta de
conhecimento científico sobre o
funcionamento do sistema climático, das
limitações de cálculo e de configuração das
soluções matemáticas utilizadas, bem como
das quantidades da emissão de gases com
efeito de estufa ou mesmo relacionadas com
a imprevisibilidade das atividades humanas.



 A sua utilidade passa por apontar uma
tendência que deve ser levada a sério, mesmo
no caso dos cenários em que o valor absoluto
da mudança possa parecer excessivo.

 Os impactes sobre as atividades económicas, o
ambiente, o bem-estar e a saúde da população
é outro objetivo importante e necessário para
implementar estratégias tendo em vista o
futuro.

 O mais importante (e complicado) será avaliar
quantos graus a temperatura poderá subir sem
provocar uma rutura no comportamento do
sistema climático.


