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Notícia anterior Próxima notícia

Chances de limitar aquecimento são de
5%
Planeta não deve conter aumento da temperatura em 2°C, revela estudo

A temperatura mundial provavelmente aumentará mais de 2 graus Celsius até o fim do século,
desobedecendo o Acordo de Paris, compromisso assinado por 195 países para que os termômetros não atinjam
este patamar. Segundo um novo estudo da Universidade de Washington, há 90% de chances de que a Terra
sofra um aquecimento entre 2 e 4,9 graus Celsius.

Crise hídrica. Banhistas nas margens do Lago Bracciano, na Itália: reservatório que fornece água a
Roma teve dois anos de chuvas abaixo da média

Ainda de acordo com o levantamento, a possibilidade de que as metas de Paris sejam atingidas é inferior a
5%. E as chances de que o aquecimento seja inferior a 1,5 grau Celsius, o compromisso preferencial do Acordo
de Paris, é de apenas 1%. Se as metas do documento não forem cumpridas, a população mundial enfrentará
eventos climáticos que ameaçarão seus meios de subsistência, como períodos prolongados de seca e aumento
do nível do mar.

O estudo foi realizado a partir de projeções estatísticas baseadas na população mundial total, PIB per capita
e a quantidade de carbono emitida por cada dólar de atividade econômica, conhecida como intensidade de
carbono.

— Nossa análise mostra que a meta de 2 graus Celsius é possível, mas apenas com um esforço maior e
sustentado em todas as frentes nos próximos 80 anos — alerta Adrian Raftery, autor principal do estudo e
professor da Universidade de Washington. — Temos muito pouco tempo e a população deve se preocupar.
CLIMA PODE MATAR 260 MIL EM 2100 Raftery publicou os resultados de sua análise ontem na revista “Nature
Climate Change”, que também traz uma medição, assinada por uma equipe de cientistas da Universidade da
Carolina do Norte, sobre os riscos do aumento da temperatura global. A estimativa é que as mudanças
climáticas sejam responsáveis pela morte de 60 mil mortes em 2030 e 260 mil em 2100.

Líder da pesquisa, Jason West destaca que as mudanças climáticas aumentam as concentrações de
poluentes no ar, como o ozônio e partículas finas, provocando um impacto significativo na saúde da população.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as emissões mundiais de gases-
estufa, cuja origem principal é a queima de combustíveis fósseis, são de 74 bilhões de toneladas por ano. Para
que o aumento da temperatura siga abaixo de 2 graus Celsius, o índice deve ser cortado para 42 bilhões de
toneladas anuais até 2030.
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— Os países precisam mudar os incentivos econômicos para a produção de carbono, o que pode ser feito
através da introdução de um imposto, e incentivarem projetos sobre eficiência energética — sugere Raftery.

Para evitar uma possibilidade tão alta de caos climático, os cientistas apostam no desenvolvimento de
tecnologias que reduzam a intensidade global de carbono em até 90% ao longo do século, especialmente na
China e na Índia. No entanto, os avanços obtidos nos últimos 50 anos, como a robótica e os carros hídricos,
tiveram um efeito tímido na tentativa de conter as emissões de gases-estufa. Estima-se que, até o fim do
século, a população mundial chegue a 11 bilhões de pessoas.
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