
Quanto mais quente 

MELHOR 


o aquecimento global causado por mao humana, afinal, 

etema controverso. entico, 0 russo Igor Khmelinskii, professor 


na Universidade do Algarve, aponta erros aos modelos que 

seguimos e as decisoes de redUfaO das emissoes 


ARA ELE NAO HOUVE SURPRESA. 0 es te frio». Ate a pintura da epoca 
candalo climategate - a troca de e «retrata os canais da Holanda comple
-mails entre cientistas de alta res tamente cobertos de gelo no Inverno». 
ponsabilidade nas decis6es do IPCC, Khmelinskii refere-se a urn estudo 
que terao manipulado dad os em seu que analisa 0 clima nestes tiltimos 
favor - acabou por ser 0 desfecho na 200/ 300 anos, urn periodo de avanc;:os e 
tural de urn processo de mistificac;:ao recuos na temperatura que se tradu
cientifica. A politica segue, no caso zia, num dos graficos, em avanc;:os e 
do aquecimento global, uma orienta recuos dos glaciares. Neste 'momento' 
c;:ao pouco cientifica. - illtimos 15 anos e provavelmente ate 

Eo que diz, preto no branco, 0 fisico cerca de 2030, diz - «estamos e nurna 
russo Igor Khmelinsl,ii, radicado em fase de arrefecimento, que os modelos 
Portugal desde 1993 e hoje docente na climaticos do !PCC nao conseguem 
Universidade do Algarve. explicar nem prever». 

Mas 0 que se ganha em pintar cena o problema, segundo 0 professor, 
rios negros que 0 futuro climatico nos esta na abordagem que 0 IPCC faz aos 
reserva se nao fizermos nada para tra dados existentes. Os cientistas envol
var 0 efeito de estufa? «Se olharmos vidos no ciimategate tern usado medi
para os orc;:amentos e todo 0 fmancia das como a do grlliico do 'taco de ho
mento que e canalizado para 0 proble quei' (vel' pag. 58 ), muito controverso, 
ma do aquecimento global, e facil per para os cepticos, pelo facto de cons ide
ceber por que e que toda a gente 0 rar que a temperatura era pratica
quer estudar». mente constante durante centenas de 

Quanto ao cJimategate, e reflexo, no anos e de repente, ter sofrido urn cres
minimo, de <ana ciencia». Os cientis cimento exponencial. 
tas ignoraram outros periodos de os Como so a partir de meados do secu
cilac;:ao climatica que ja estao docu 10 XIX e possivel recolher dados de ob
mentados, como 0 periodo quente servatorios, os estudiosos do clima 
medieval (vel' texto pag. 58). 0 aqueci acabaram por recorrer, neste caso, en
mento que sentimos actualmente, diz tre outras formas de medic;:ao, a urn 
Khmelinskii, «e real». <<Temos em me metodo de quantificac;:ao baseado no 
dia sete decimas de grau POI' 100 diametro dos aneis das arvores. 
anos», urn processo natural que se se Mas 0 proprio IPCC desaconselha 
guiu achamada <<little Ice Age [peque este metodo. Alem disso, notou-se uma 
na Idade do Gelo] , urn periodo bastan- discrepancia entre esta forma de caIcu

o aquecimento global que sentimos hoje e real. 
diz Khmelinskii. Mas segue-se a outras 


kIOO epocas na Hist6ria que alternam 

l2/O3!lO 

periodos natura/mente quentes efrios 

10 e as temperaturas registadas pelos 
centros do Hemisferio Nor te, a partir 
dos anos 60 do seculo xx. As assinala
das pelos aneis das arvores parecem 
apresentar valores mais baixos, e a ex
plicac;:ao da diferenc;:a ainda e urn pro
blema por decifrar para os cientistas. 

Estranhas contas 
Klunelinskii vai ainda rna is longe. Usa
mos, actualmente, cerca de duas deze
nas de modelos climaticos. 0 que esta 
em discus sao e quantos graus centigra
dos vai aurnentar a temperatura global. 
Mas os modelos nao sao concordantes. 
<<A, variacao situa-se entre 1,5°C e SOC». 
o IPCC faz, entao, «urna media aritme
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tica e diz que, provavelmente, dupli
cando a concentracao de C02 na at
mosfera a temperatura vai aumentar 
3,5"». Mas, segundo 0 fis ico russo, <<para 
duplicar, consumindo as mesmas 
quantidades de combustiveis, vamos 
levar, certamente, uns 100 ou 150 anos». 

Ha dados mais rigorosos, defende. E 
possivel hoje, por exemplo, medir a 
temperatura na superficie da Terra e 
nas varias camadas da atmosfera. Mas 
quem estuda 0 clima escolhe «eventos 
com alterac5es nomveis de temperatu
ra, maiores do que meio grau». 

Segundo 0 IPCC, a ac<;ao no senti
do de diminuir as emiss6es de C02 e 
urgente, porque esperam-nos cada 
vez rna is eventos destes, extremos. 
Khmelinskii e novamente demoli
dor: «0 que diz a Igreja Universal do 
aquecimento global antropogenico 
[causado pelo Homem] e que vamos 
ter mais furacoes, eventos extremos, 
etc. De facto, a verdade eexactamen
te a contraria». 

Como? Nas zonas tropicais, onde as 
temperaturas sao mais altas, 0 efeito 
de estufa ja se encontra saturado. 0 
que vai acontecer eque as zonas tem
peradas vao ficar rna is quentes e as 
polares ainda mais quentes que as 
temperadas. <<Aquecendo 0 planeta, 
em principio a intensidade de eventos 
extremos deve diminuir», tendo em 
conta que 0 que causa as tempestades 

ea diferen<;a grande de temperatura e 
de pressao. Logo, com 0 calor mais 
distr ibuido pelo mundo, haveria me
nos fen6menos como furac6es. 

Mas 0 problema deste 'espirito de ca
tastrofe' introduzido no mundo pelo 
IPCC, pelos media e pelo filme de AI 
Gore eecon6mico. <<Imaginemos que 0 

.O que diz a Igreja Universa l do aquecimento global 
antropogenico [de origem humanaJ eque va mos 
ter mais furacoes, eventos extremos, etc. 
De facto, a situa~iio eexadamente a contraria' 

Ocidente reduz as suas emissoes em 
20%. 0 que vai acontecer? Primeiro, de
saparecem os empregos, porque as in
dUstrias serao relocadas na China, que 
nao vai cortar nas emissoes». Mesmo 
investindo em energias alternativas, 
elas ainda nao chegam para os nossos 
niveis de consumo. E aquecer urn pouco 
rna is 0 clima, continua Khmelinskii, 
nao fara grande diferen<;a.«Os periodos 
de desenvolvimento das grandes civili
zac6es aconteceram durante os perio

tabudos mais quentes». [03 
12103110 

ricardo.nabais@sol .pt 63 

mailto:ricardo.nabais@sol.pt

