
Os oceanos, sem dúvida, têm sido um 
dos domínios em que o relatório do 
Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC, na sigla em 
inglês) mais avançou nos últimos seis 
anos. Isso em função dos diversos 
modelos utilizados, complexos, mas 
confiáveis, de forma que a qualidade 
dessas constatações científicas per-
mite, hoje, saber mais detalhes sobre 
o comportamento dos mares sob o 
efeito da elevação da temperatura da 
superfície da Terra. 
De acordo com o relatório do IPCC: 
“Desde a metade do século XIX até 
agora, o nível do mar se elevou mais 
do que durante os dois milênios an-
teriores”. Em parte, isso é resultado 
da aceleração do derretimento de ge-
leiras e da expansão térmica, fatores 
que, juntos, respondem por 75% do 
crescimento observado.
Até o século XX, os oceanos vinham 
conseguindo absorver a maior parte 
do aquecimento da temperatura da 
Terra, reduzindo o impacto do aque-
cimento. Mas o limite está chegando 
e, com ele, o início de um círculo 
vicioso. 
Com uma maior concentração de di-
óxido de carbono (CO

2
) na atmosfera, 

isso vem causando a acidificação dos 
mares, que tende a reduzir sua capa-
cidade de captar CO

2
, acelerando o 

aquecimento global.

Grande parte dos dados (informa-
ções) que possibilitam aos cientistas 
afirmar como era o clima há 800 mil 
anos (!?!?) vem das camadas de gelo 
do Ártico e da Antártica. No entanto, 
a julgar pelas próprias perspectivas 
do IPCC, esse estoque de informa-
ções está cada vez mais ameaçado. 
As estatísticas publicadas pelo IPCC 
em 27/9/2013 indicam que o der-
retimento nas regiões polares nunca 
foi tão acentuado. Está escrito no 
relatório do IPCC: “A média global 
de decréscimo da extensão do gelo 
no oceano Ártico no período 1979 a 
2012 foi muito provavelmente entre 
3,5% e 4,1% por década, ou entre 450 
mil e 510 mil quilômetros quadrados, 
ou seja, uma área equivalente ao 
tamanho da Espanha, ou seja, um 
pouco inferior ao tamanho do Estado 
de Minas Gerais.
Nos verões, a perda chega a alcançar 
entre 9,4% a 13,6% por década, ou 
seja, entre 730 mil e 1,07 milhão de 
quilômetros quadrados – maior que 
o Egito, ou um pouco menor que o 
Estado do Pará. Nas geleiras da An-
tártida, a taxa ficou entre 1,2% e 1,8% 
por década, ou entre 130 mil e 200 
mil quilômetros quadrados no mesmo 
período.” Nas geleiras do planeta, um 
total de 275 bilhões de toneladas 
de gelo “muito provavelmente” der-
reteram por ano entre 1993 e 2009. 

Adverte o IPCC: “Nas últimas duas dé-
cadas, a Groenlândia e as banquisas 
de gelo da Antártida vêm perdendo 
massa, geleiras continuam a derreter 
em todo o mundo, o gelo do oceano 
Ártico e a cobertura de neve na pri-
mavera continuam a decrescer em 
extensão.”
Tamanho impacto é provocado pelo 
aumento da temperatura da Terra, que 
se observa com clareza nas regiões 
polares. Reitera o IPCC: “Existem reais 
comprovações de que as temperaturas 
do permafrost (solo que permanece 
sempre congelado) aumentaram na 
maioria das regiões desde o início de 
1980. O aquecimento observado foi de 
até 3°C em regiões ao norte do Alasca 
(do início de 1980 a meados da década 
de 2000) e de até 2°C em partes do 
norte da Rússia europeia no período 
de 1971 a 2010.”
Comentando esse relatório do IPCC, 
o secretário-geral da Organização 
das Nações Unidas, Ban Ki-moon, 
ressaltou: “Este novo estudo con-
clusivo do IPCC é fundamental para 
que todos os governos trabalhem 
de forma cooperativa, para que seja 
estabelecido um acordo global muito 
ambicioso para se poder enfrentar es-
sas mudanças climáticas, e isso não 
pode ultrapassar 2015. Não se trata 
mais de ideologia, nem de interesse 
pessoais, mas de interesse coletivo.”

IPCC alerta para a crítica 
situação dos oceanos!!!

E as geleiras continuam derretendo com velocidade cada vez maior...


