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Os conceitos

• Normal e variabilidade;
– Normal Climatológica:

• Os valores médios que caracterizam o clima de um dado 
local, dependem do intervalo de tempo utilizado e não 
apresentam os mesmos resultados quando se compara um 
ano com um decénio, ou com um século. 

• Por outro lado, é importante dispor de séries longas de 
dados para se estudar as variações e as tendências do clima

(Fonte: IPMA).
– Variabilidade climática: 

• Variação das condições climáticas em torno da média 
climatológica. 

Os conceitos
• Mudanças e não alterações. Porquê?

– Não só porque os brasileiros traduziram (e bem!) por “mudanças” e os 
espanhóis por “câmbio”,

– Mas também e sobretudo porque alteração implica uma modificação 
profunda, o que parece não ser o caso. 

• Exemplos:
– Alteração litológica: 

• Granito  (constituído por …)  saibro, manto de alteração (alteração in situ); 
arenito, arcose, areia, … (rochas alóctones) ;

Ou seja, tínhamos uma rocha e, com a alteração,  passámos a ter outra.
– Alteração climática:

• Clima mediterrâneo     clima desértico;
• Clima equatorial           clima tropical seco. 
Ou seja, tínhamos um clima e passámos a ter outro! 

– Mudança climática:
• Designa uma tendência de modificação do valor da média ao longo do tempo.

Fonte: https://4.bp.blogspot.com/-0Fd-
VQtj16M/WTLUVXKvdyI/AAAAAAAAERQ/eB3t494WPpcsQmpHpVE
E9IPMO3YZ3Y3oACLcB/s1600/Tipos%2Bde%2Bclimas.PNG

Os processos físicos/antrópicos

• A severidade/gravidade da manifestação dos 
fenómenos depende, entre outros fatores, da: 
– Probabilidade 

• Localização no tempo

– Suscetibilidade
• Localização no espaço

– Intensidade
• Grau de atividade ou energia do processo em causa
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Os processos físicos/antrópicos

• Probabilidade de ocorrência (Localização no 
tempo)
– Será recente, como parece e nos é vendida, ou será 

bem mais antiga?
• Vivências numa pequena aldeia serrana … 

– 20 de julho 1969. O homem pisou a lua! 
(em breve completam-se 50 anos!).

• A escala temporal
– A duração do período de análise (do tempo horário, ao tempo 

histórico e ao tempo geológico); 
– A quantidade e a precisão dos registos:

» Do tempo das navegações à atualidade …

Os processos físicos/antrópicos

Fonte: Hannah Ritchie and Max Roser, Natural Disaster

1969


Os processos físicos/antrópicos

Fonte: Hannah Ritchie and Max Roser, Natural Disaster

Os processos físicos/antrópicos

Fonte: Hannah Ritchie and Max Roser, Natural Disaster

Os processos físicos/antrópicos

Fonte: Hannah Ritchie and Max Roser, Natural Disaster

Os processos físicos/antrópicos

Fonte: Hannah Ritchie and Max Roser, Natural Disaster
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Escala

Fonte: Jonathan Melinao Morales, Glaciaciones y sus consecuencias

Escala

Fonte: http://citadino.blogspot.com/2018/03/o-aquecimento-global-e-causado-pelo.html

Gráfico que combina vários registos de núcleos de gelo da Antártida.

Escala

Fonte: https://geologicalmanblog.wordpress.com/2016/10/19/las-glaciaciones-del-cuaternario/

Escala

Fonte: https://geologicalmanblog.wordpress.com/2016/10/19/las-glaciaciones-del-cuaternario/

Os processos físicos/antrópicos
• Suscetibilidade (Localização no espaço)

– Espaços urbanos e rurais registaram o mesmo tipo de 
mudanças climáticas?

• O exemplo de Coimbra:
– Uma viagem de automóvel, em manhã fria de inverno;
– A localização inicial da estação meteorológica (1 de Setembro de 

1864 ) nos arredores das cidade;
– A localização atual transporta-nos para as vulnerabilidades!
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As vulnerabilidades

• Exposição (da atmosfera): 
– Aos efeitos da concentração urbana e do consumo 

dos combustíveis fósseis, entre outros  …

– Mas também às consequências da atividade 
vulcânica, cuja importância não é devidamente 
realçada e, muitas vezes, nem sequer é tida em 
consideração! 

As vulnerabilidades
• Recordemos, apenas, duas erupções:

– Pinatubo (Junho de 1991) -
• Expulsou grandes quantidades de aerossóis para a estratosfera (mais do 

que todas as erupções anteriores desde o Krakatoa em 1883). 
• Os aerossóis formaram uma camada global de neblina rica em ácido 

sulfúrico. 
• Nos meses seguintes as temperaturas globais desceram aproximada-

mente 0,5°C (0,9 °F) e isso deveu-se ao facto de que, as gotículas de ácido 
sulfúrico provocam a reflexão dos raios solares evitando que estes 
chegassem à Terra, tendo provocado o seu arrefecimento. 

– Eyjafjallajökull (21 de março de 2010) -
• O vulcão entrou em erupção e o tráfego aéreo de boa parte do norte da 

Europa foi prejudicado pela enorme coluna de fumo expelida. 
• Em 15 de abril o espaço aéreo foi fechado a voos comerciais em diversos 

países do norte e oeste da Europa devido à precipitação de cinzas na 
atmosfera, que poderiam causar falhas operacionais dos motores a jato 
dos aviões.

As vulnerabilidades

• Fragilidade/sensibilidade (da atmosfera)
– Muita preocupação (e bem!) com o efeito de estufa, 

resultante dos gases provenientes dos automóveis e 
outros…

– Mas quem se preocupa com o aumento dos 
transportes aéreos e dos gases que estes lançam na 
alta atmosfera? 

• Todos os dias somos aliciados com promoções de viagens 
aéreas!

• Será que este transporte não têm consequências?!
• Será que não é necessário reduzir essas emissões?
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Origem das mudanças climáticas

• Natural, humana ou mista?
– Creio não existirem dúvidas sobre a origem mista!
– Sendo assim, será que intervindo exclusivamente a 

nível da componente ambiental humana se resolverá 
o problema?

– Haverá interesse em reduzir a concentração urbana?
– Será possível manter a população distribuída pelo 

território, com algum equilíbrio entre Norte/Sul e 
Litoral/Interior?

– Que medidas foram tomadas para reduzir outras 
vulnerabilidades, tais como as dos leitos de 
inundação, das interfaces urbano-florestais, …?

Redução das vulnerabilidades
• Não se reduzindo as vulnerabilidades … 

as mudanças climáticas são muito oportunas e 
convenientes para justificar aquilo que não foi feito ou 
que não funcionou devidamente, sobretudo no caso das 
catástrofes “ditas” naturais: inundações, secas, ciclones, …
– O caso particular dos incêndios florestais, no passado:

• Vale do Rio, 28 de agosto de 1961 - aldeia queimada;
• Sintra, 7 de setembro de 1966 - 25 militares do RAAF;
• Armamar, 8 de setembro de 1985 - 14 bombeiros;
• Águeda, 14 de junho de 1986 - 13 bombeiros e 3 civis;
• Vila de Rei, 13 de julho de 1986 - 10 032 ha; 
• Vagos/Mira, de 27 a 29 de julho de 1987 - humidade litoral;
• Arganil/Oliveira do Hospital, 13 a 20 de setembro de 1987 - …

“Alterações” Climáticas

• O Cenário catastrófico e o aproveitamento 
político, mediático, científico, …
– Grande ameaça:

• Aumento da temperatura do ar:
– Até quando, é a grande interrogação? 
– O passado mostra que sempre houve inversão das 

tendências…
– E algumas projeções futuras, apontam o mesmo cenário!

Escala
(Projeção de futuros períodos glaciares e interglaciares)

Fonte: https://es.slideshare.net/manuelgonzalezarenas/tema-1-el-relieve-geografa-2-de-bachillerato
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Explosão de Yellowstone poderia levar a Terra à
Idade do Gelo

Jon Sullivan /  Wikim edia

Por  ZAP  - 15 Maio, 2019

• Uma erupção do supervulcão de Yellowstone 
causaria uma reação em cadeia de extinções na 
Terra, dando início a uma Idade do Gelo, avisam 
os geólogos.

• O supervulcão de Yellowstone, situado no 
noroeste do estado de Wyoming, nos Estados 
Unidos, é um dos vulcões mais temidos de todo o 
mundo e os cientistas são os primeiros a afirmar 
que temos razões para nos preocuparmos.

ZAP - 15 Maio, 2019
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aeiou Notícias E-mail Chat Vídeos Serviços Descontos Desporto Tecnologia

Explosão de Yellowstone poderia levar a Terra à
Idade do Gelo

Jon Sullivan /  Wikim edia

Por  ZAP  - 15 Maio, 2019

• Segundo os geólogos, a cinza do vulcão poderá cobrir o 
planeta em apenas 48 horas.

• Como consequência, a temperatura baixará cerca de 2ºC 
durante 20 anos. Este arrefecimento poderia ter efeitos 
catastróficos no nosso ecossistema, dando início a uma 
reação em cadeia de extinções.

• Naomi Woods, investigadora da Universidade da Virgínia, 
explica que a luz solar seria incapaz de conseguir passar pela 
camada espessa de partículas de cinza, fazendo com que a 
nossa atmosfera só ficasse livre destas partículas muitos anos 
depois. “Entre 5-10 anos, se tivermos sorte, ou em 15-20 
anos, se não tivermos.”

ZAP - 15 Maio, 2019
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Pesquisar Sites
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Explosão de Yellowstone poderia levar a Terra à
Idade do Gelo

Jon Sullivan /  Wikim edia

Por  ZAP  - 15 Maio, 2019

• O grande volume da cinza lançada pelo vulcão iria tapar a luz 
solar, criando uma situação de crepúsculo que duraria anos.

• Por um lado, seria o fim do aquecimento global, por outro, 
dar-se-ia início a uma Idade do Gelo. 

• O resultado final resultaria no desaparecimento de plantas no 
planeta inteiro e, consequentemente, os animais herbívoros 
acabariam por morrer. Este efeito dominó causaria extinções 
em massa. 

• O futuro ficaria dependente das espécies capazes de se 
adaptar à escassez de recursos o mais rápido possível ou de 
esperar até a nuvem de cinza desaparecer.

ZAP - 15 Maio, 2019

• A acontecer, teria um impacte semelhante ao provocado pela 
queda do meteorito que terá levado à extinção dos dinossáurios!
– Cratera Chicxulub (180 km Diâmetro).

Pesquisar Sites
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Explosão de Yellowstone poderia levar a Terra à
Idade do Gelo

Jon Sullivan /  Wikim edia

Por  ZAP  - 15 Maio, 2019

“Alterações” Climáticas

• Algumas consequências do cenário mais 
corrente:
– Fusão do gelo e subida das águas dos oceanos (a 

importância da escala!);
– Fenómenos meteorológicos excepcionais (não 

extremos) que provocam catástrofes mais 
frequentes e mais violentas:

• secas, 
• inundações, 
• incêndios florestais…

“Alterações” Climáticas

• O caso particular dos incêndios florestais de 2017. 
• A responsabilidade parece ter sido de:

– 17 de junho de 2017 - downburst em Pedrógão.
- E em Góis?

• Não terão estado relacionados com linhas de média tensão 
(sem gestão de combustíveis)?

• Nesse caso, será uma questão de alterações climáticas?
– 15 de outubro de 2017 - ciclone tropical Ophelia;

• Foi ele que originou as ignições?
• Só se terá feito sentir nas áreas que arderam?
• As áreas envolventes não sofreram os efeitos dessa 

“alteração” climática?

17 de junho de 2017

Fonte: Territorium, 26 (II) 2019,
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Fonte: 10-rel-prov-1jan-31out-2017 Fonte: Relatorio-CTI-Incendios-Outubro-2017

• Abundante resposta legislativa, que culminou 
na recente nova Lei de Bases da Proteção Civil;
– Aumento das estruturas e cargos de Comando;
– Para quando a 

reorganização dos 
corpos de 
bombeiros, 
enquanto “Braço 
armado”?

– Para quando a 
redução das 
vulnerabilidades 
do território?

Resposta às vulnerabilidades da 
floresta

Resposta às vulnerabilidades da 
floresta

• Quando percorremos o território, apesar da 
ameaça das coimas, que intervenções se 
observam nos espaços com aptidão florestal, 
por exemplo, em termos de faixas de gestão?
– À volta dos aglomerados populacionais;
– Estradas municipais e florestais;
– Linhas de muito alta tensão (arborizações com pinheiro 

manso)!

• Quais destas medidas visam a adaptação aos 
cenários das “Alterações climáticas”?

Manifestação do Risco de Incêndio Florestal nos Países do 
Sul da Europa. Evolução

N.º médio de Ocorrências, por quinquénios (1981-2017)
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Fonte dos dados: Joint Research Centre, Technical reports

Número de Incêndios florestais no Sul da 
Europa e alterações climáticas. Evolução 
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Fonte dos dados: Joint Research Centre, Technical reports

Manifestação do Risco de Incêndio Florestal nos Países do 
Sul da Europa. Evolução

Média da área queimada, por quinquénio (1981-2017)
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Área ardida no Sul da Europa e 
alterações climáticas. Evolução 
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Fonte dos dados: Joint Research Centre, Technical reports

Conclusão

1. O comportamento das tendências das ditas 
“alterações climáticas” e dos incêndios florestais 
nos países do Sul da Europa não são coincidentes;

2. As “alterações climáticas” parecem afetar apenas 
a tendência de aumento do/a: 
– Número de incêndios, em Portugal (mais) e em Espanha 

(menos);
– Dimensão das áreas ardidas, apenas em Portugal!

3. Nos restantes três países do Sul da Europa, o 
comportamento dos incêndios é sempre contrário 
ao da tendência das “alterações climáticas”.  

Conclusão

4. Em Portugal, numa análise objetiva, as numerosas 
ignições que, todos os anos, provocam muitos incêndios 
florestais:
– Não são resultado da variabilidade climática;
– Decorrem, sim, da atividade humana.

5. Do mesmo modo, os grandes incêndios e as enormes 
áreas florestais por eles incineradas:
– Não são resultado da variabilidade climática;
– Decorrem, sim, do abandono do interior e, em particular, da 

generalizada falta de gestão dos espaços florestais, a 
começar pelos que se encontram sob administração pública, 
que deveria exercer a pedagogia do exemplo,

• A sua progressão é naturalmente facilitada em condições 
meteorológicas excepcionais.

Conclusão

6. Não precisamos de arranjar falsos pretextos 
(alterações climáticas) para justificar que 
fomos incapazes de: 
• fazer coisas simples: 

– reduzir o número de ignições; 
– gerir os espaços com aptidão florestal;
– aplicar a metodologia adequada: envolver os 

cidadãos e, em particular, os proprietários 
florestais!
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