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O que é o aquecimento global ?

◦ O aquecimento global é o processo de mudança da 

temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. 

O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito 

estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo sol e o 

prende na superfície terrestre, aumentando a 

temperatura média da Terra.
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Consequências do aquecimento global

◦ A camada do ozono está a ser cada

vez mais destruída derivado a

poluição atmosférica o que faz com

que o calor não consiga atravessar a

camada do ozono, fazendo as

temperaturas médias aumentar e

ocorra o degelo do àrtico
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Antártida Ocidental Está a Derreter – E a Culpa é Nossa
Os efeitos das alterações climáticas provocadas pelo homem chegaram à Antártida.
POR ALEJANDRA BORUNDA
PUBLICADO 21/08/2019, 16:57 WEST, ATUALIZADO 5/11/2020, 06:02 WET

https://www.natgeo.pt/autor/alejandra-borunda


Os glaciares



Os imponentes glaciares da Antártida ocidental detêm nos seus flancos o destino

das regiões costeiras de todo o mundo. Durante os próximos 80 anos o colapso

destes glaciares pode elevar o nível do mar pelo menos 30 cm e potencialmente

muito mais. Durante vários anos, os cientistas observaram e estudaram o

desmoronamento e o degelo destes glaciares, estes eventos têm aumentado ao

longo das décadas, colocando a destabilidade de toda a camada de gelo da

região. Suspeitava-se que a influência humana no clima podia afetar o degelo,

mas era difícil provar que o aquecimento global, provocado pelo homem, podia ter

consequências no degelo que já estava a acontecer.

Agora, uma equipa descobriu as evidências da influência humana. Uma equipa de

cientistas mostrou que, no século passado o aquecimento global provocado pelo

homem mudou o carácter dos ventos que sopram no oceano.

Por vezes estes ventos enfraquecem ou invertem a sua direção, provocando

alterações da temperatura da água no oceano que envolve os glaciares. Nas

últimas décadas, alguns glaciares da região recuaram com uma velocidade

alarmante. Os glaciares Pine Island e Thwaites, por exemplo, estão a perder cerca

de cem mil milhões de toneladas de gelo todos os anos, e em anos maus perdem

mais.



“Antártida Ocidental está a derreter e a culpa é do Homem” 

 

Durante vários anos, os cientistas observaram e estudaram o desmoronamento e o degelo 

destes glaciares e estes fenómenos têm aumentado ao longo das décadas. 

Num estudo publicado na Nature Geoscience, uma equipa de cientistas, mostraram que no 

século passado, o aquecimento global provocado pelo Homem mudou o caráter dos ventos que 

sopram no oceano, por vezes estes ventos enfraquecem ou invertem a sua direção provocando 

assim alterações na temperatura da água do oceano que envolve os glaciares. Durante muitos 

milhares de anos a camada de gelo permaneceu mais ou menos estável. 

Mas à cerca de cem anos, parte da camada começou a recuar, e este degelo encaixa no período 

onde o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa se começam a acumular na atmosfera. 

Assim, parece lógico que os humanos afetam o gelo. 

Em Julho de 2019 pouco mais de 1km de gelo permaneceu para segurar o enorme pedaço de 

iceberg no sítio. 

As fendas causaram problemas para a estação de pesquisa Halley que realiza pesquisas sobre o 

espaço, clima, gelo e atmosfera. 

Brevemente, ou não, a fenda irá cruzar-se com o Halloween Crack (o fim da linha) e quando isso 

acontecer um iceberg com 152m de espessura e 965 km (quadrados) de espessura irão flutuar. 

Quando? Não sabemos, mas com o planeta poluído e com todas estas alterações pode ser mais 

breve do que pensamos. 

Vamos cuidar bem do nosso planeta!!  
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Consequências:

• Aumento do nível dos Oceanos;

• Desertificação;

• Alteração das correntes marítimas;

• Aumento do número e intensidade dos furacões, ciclones, tufões e

tempestades.



A poluição global também contribui para o DEGELO.





Degelo - Os 
glaciares do 
Planeta estão 
a derreter

Trabalho realizado por Rafael Silva, 
nº 12 do 4.ºA.



Chasm 1 – Fenda na Prateleira de Brunt

• Na Prateleira de Brunt, na Antártida, existe uma fenda chamada de Chasm 1, que já tem mais de 
35 anos, mas em 2012 ela começou a crescer algumas centenas de metros por semana.

• Em julho de 2019, pouco mais de um quilometro de gelo segurou o enorme pedaço de gelo, que é 
do tamanho de Houston, no Texas, e que possivelmente vai virar um iceberg com 965 quilómetros 
quadrados e 152 metros de espessura.

• A fenda prejudica os pesquisadores  da estação de pesquisa de Halley que realiza pesquisas sobre 
espaço, clima, gelo e atmosfera. E fez com que a British Antarctic Survey fecha-se por causa da 
proximidade do abismo.
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Como é o clima, espaço, gelo e atmosfera na Antártida? 

 

O clima da Antártida é o mais frio da Terra, sendo a menor temperatura já 

documentada no planeta de -89.9 °C na Estação Vostok. Ela também é 

extremamente seca, com uma média anual de precipitação entre 30 e 70 

mm; contudo, na maior parte do continente, a neve nunca derrete e é 

comprimida até transformar-se em geleiras que formam plataformas de 

gelo. As massas de ar raramente penetram a fundo no continente. As 

temperaturas médias em sua região central ficam entre -30°C e -65°C, 

sendo a menor temperatura do mundo, -89°C, muito gelado, documentada 

na base russa de Vostok, a aproximadamente 3.400 metros de altitude no 

dia 21 de julho de 1983. Devido à influência das correntes marítimas, as 

zonas costeiras apresentam temperaturas entre os -10°C e -20°C. 

 

Em que altura a Chasm1 cruzar-se-á com o Halloween Crack? 

Uma rachadura de cerca de quarenta quilómetros de extensão na 

Antártida, que levou a Grã Bretanha a fechar uma base de pesquisas, está 

sendo monitorizada pelos cientistas e foi filmada pelo Instituto de Pesquisa 

Antártico Britânico (BAS, na sigla em inglês). Localizada na plataforma de 

gelo Brunt, no mar de Weddell, parte do Oceano Antártico, a rachadura 

ganhou o nome de “fenda Halloween” por ter sido descoberta no dia das 

bruxas, 31 de outubro, em 2016.  

Segundo o BAS, existe a possibilidade que a rachadura se rompa, dando 

origem a um gigantesco iceberg e, se isso acontecer, a base, chamada 

http://veja.abril.com.br/ciencia/gra-bretanha-fecha-estacao-de-pesquisa-na-antartica/
http://veja.abril.com.br/ciencia/gra-bretanha-fecha-estacao-de-pesquisa-na-antartica/


Halley VI, pode ser destruída. Por essa razão, os dezasseis pesquisadores 

que ficariam na estação no período de inverno, entre março e novembro, 

irão para casa e a base será levada para longe das rachaduras. 
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O degelo dos glaciares 

 

 Devido ao aumento da temperatura do planeta, os glaciares foram 

derretendo. 

Os cientistas andaram a ver e a estudar o desmoronamento dos 

glaciares e estes acontecimentos, ao longo dos anos, infelizmente estão a 

aumentar cada vez mais. Assim sendo, estão a colocar em perigo a 

estabilidade dos ecossistemas daquelas regiões e de todo o planeta. 

Neste momento, um glaciar enorme está quase a partir. O glaciar é 

aproximadamente, do tamanho da cidade do Porto. 

 A origem de tudo isto é o aquecimento global que é desenvolvido 

através da poluição produzida por cada um de nós. 

 São necessárias medidas urgentes para reduzir o impacto da poluição 

e das alterações climáticas no degelo dos glaciares, como por exemplo, a 

redução da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. 

 É necessário apelar à consciência das pessoas para que reciclem todo 

o lixo produzido, só assim, podemos salvar a vida dos animais e a vida do 

próprio planeta. 

 O degelo dos glaciares além de reduzir a quantidade de água doce, 

aumenta o nível das águas nos oceanos e a redução da biodiversidade. 

 A importância dos glaciares no planeta é enorme e a sua continuidade 

depende de nós. 

Está nas nossas mãos, salvar a vida do planeta! 
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O Degelo  

 
Os cientistas ao longo destes últimos anos tem estudado o desmoronamento e o 
degelo dos glaciares de gelo na Antártida e não só. 

Mas infelizmente estes acontecimentos têm aumentado e isso coloca em perigo a 
estabilidade dos ecossistemas daquelas regiões inóspitas e a vida de espécies de 
animais marítimos. 

O degelo é um fenómeno causado pelo aquecimento global e também é 
chamado de efeito-estufa e desde 1996 tem-se observado uma diminuição do 
gelo em todo o mundo. 

As principais áreas afetadas são o Ártico, a Gronelândia, a Antártida e as 
diversas cordilheiras. 

As populações que habitam nessas áreas costeiras também sofrerão com o 
degelo, devido ao aumento das águas nos oceanos. 

Devido ao degelo uma fenda gigante na prateleira de gelo Brunt na Antártida 
está prestes a quebrar, criando um icebergue do tamanho de Houston, no Texas. 

A fenda permaneceu estável por mais de 35 anos, mas em 2012 começou a crescer 
novamente, a fenda cresce algumas centenas de metros por semana. 

Em julho de 2019, pouco mais de um quilómetro de gelo permaneceu para 
segurar o enorme pedaço de gelo no sitio. 

 

Realizado por Naline Duarte Rodrigues  

   

 

 



O PROBLEMA DO DEGELO DOS GLACIARES 

 

Desde 1996 que se sabe que o gelo na terra começou a reduzir. No entanto, 

desde 2004 que se tem intensificado. Entre as principais áreas afetadas estão o 

Ártico, a Gronelândia, a Antártida e diversas cordilheiras.  

O aumento constante da temperatura global do planeta causado pelo efeito de 

estufa devido ao aumento da poluição atmosférica e consequentemente do 

buraco na camada de ozono são os principais responsáveis por esta tragédia 

eminente. 

O degelo é um fenómeno que tem preocupado os cientistas ao longo dos últimos 

anos. Nos polos do planeta está a tornar-se demasiado rápido. Os glaciares 

tornam-se mais pequenos, ficam mais finos e começam a quebrar-se. A fenda 

de Chasm 1 é uma prova disso.  

Mas qual é o problema disso? 

Se por um lado tudo isto terá impacto 

na perda do equilíbrio ambiental (fauna 

e flora), o que irá prejudicar muitas 

espécies marinhas, tais como morsas, 

baleias, ursos polares, entre outros. 

Por outro lado, depois de se 

quebrarem, as placas de gelo 

deslocam-se para o oceano e fazem aumentar o nível médio da água no mar, 

esperando-se assim que o nível da água no mar possa subir cerca de 2,5m até 

ao inicio do próximo século (notícia avançada pela RTP em 23 setembro de 2020 

citando um estudo publicado na revista Nature), o que pode fazer desaparecer 

parte das regiões costeiras. 



 Embora causado 

pelo aquecimento 

global, o degelo 

acaba também ele 

por contribuir para 

esse aquecimento, 

como uma espécie 

de ciclo vicioso, o 

que tem causado 

mudanças climáticas bruscas e irreversíveis. Em Portugal, por exemplo têm-se 

tornado frequentes as tempestades e começamos já a ouvir falar de tornados 

com impacto em várias regiões do 

país. 

É urgente travar o degelo pelo bem 

do nosso planeta. O que podemos 

fazer? 

Reduzir a emissão de gases 

poluentes (dióxido de carbono (CO2), 

do metano (CH4) e do óxido nitroso (N2O), entre outros) responsáveis pelo efeito 

de estufa.  

Como podemos fazê-lo? 

Com pequenas atitudes que podemos adotar no nosso dia-a-dia: 

 

1. Preferir andar a pé ou de bicicleta, sempre que possível;  

2. Incentivar a criação de ciclovias e estacionamentos de bicicletas.  Evitar andar 

de carro sozinho (dar boleia ou pedir boleia); 

3. Usar transportes públicos; 

4. Fazer revisões frequentes aos carros e calibrar os pneus; 

5. Preferir o consumo de Produtos locais já que precisam de menos transporte. 

6.  Usar produtos reciclados ou recicláveis. 

7. Comprar apenas o que for necessário, utilizar ao máximo todos os produtos 

e vender, doar e reutilizar aqueles que se pretendiam rejeitar. 



8. Comprar produtos e eletrodomésticos com eficiência de energia. 

9. Usar ecobags ou caixas de cartão que por vezes as superfícies comerciais 

têm de reabastecer as prateleiras, para carregar as compras e evitar o uso 

de sacos plásticos. 

10. Quando utilizamos um fogão devemos manter a panela na posição central na 

boca do fogão para que aqueça mais rápido.  

11. Preferir fogões a gás que emitem 50% menos de gases do efeito estufa que 

fogões elétricos. 

12. Chuveiros elétricos chegam a emitir até quatro vezes mais gases do que os 

aquecidos à gás. 

13. Evitar usar máquina de secar e preferir estender a roupa ao sol em estendais. 

Esta atitude pode poupar a emissão de cerca de 3 kg de gases por lavagem. 

14. Lavar a roupa com água fria, em vez de quente, pode reduzir a emissão de 

gases do efeito estufa em até 15 vezes. 

15. Quando for construir ou fazer obras em casa, opte pela instalação de 

sistemas de armazenamento da água da chuva e utilização de energia solar. 

16. Fazer reciclagem, separando corretamente os tipos de materiais e 

depositando-os nos contentores correspondentes. 

17. Fazer com materiais orgânicos compostos orgânicos. 

18. Sempre que possível, trocar o ar condicionado pelo ventilador. 

19.  Apagar as luzes sempre que não forem utilizadas e tirar da tomada os 

aparelhos que estão em stand-by. 

 

Proteger o planeta é da responsabilidade de cada um de nós e está nas nossas 

mãos. 
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Os glaciares  
 
Os imponentes glaciares da Antártida ocidental detêm nos seus flancos o destino 
das regiões costeiras de todo o mundo. Durante os próximos 80 anos o colapso 
destes glaciares pode elevar o nível do mar pelo menos 30 cm e potencialmente 
muito mais. Durante vários anos, os cientistas observaram e estudaram o 
desmoronamento e o degelo destes glaciares, estes eventos têm aumentado ao 
longo das décadas, colocando em causa a estabilidade de toda a camada de 
gelo da região. Suspeitava-se que a influência humana no clima podia afetar o 
degelo, mas era difícil provar que o aquecimento global, provocado pelo homem, 
podia ter consequências no degelo que já estava a acontecer. 
Agora, uma equipa descobriu as evidências da influência humana. Uma equipa 
de cientistas mostrou que, no século passado o aquecimento global provocado 
pelo homem mudou o carácter dos ventos que sopram no oceano.  
Por vezes estes ventos enfraquecem ou invertem a sua direção, provocando 
alterações da temperatura da água no oceano que envolve os glaciares. Nas 
últimas décadas, alguns glaciares da região recuaram com uma velocidade 
alarmante. Os glaciares Pine Island e Thwaites, por exemplo, estão a perder 
cerca de cem mil milhões de toneladas de gelo todos os anos, e em anos maus 
perdem mais. 
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Aquecimento Global 
Degelo

Trabalho realizado por Sara 

Salazar Campos; número 15 

da turma A4.



O aquecimento global é um dos temas mais discutidos na atualidade . É  uma consequência das alterações

climáticas ocorridas no planeta, e vários  fenómenos são desencadeados por esse processo.

O aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da terra provoca graves alterações ao nosso 

clima, afetando o equilíbrio de sistemas e ecossistemas .

O problema está no aumento da emissão de gases poluentes , os  

chamados GASES DE EFEITO ESTUFA que se acumulam na 

atmosfera e com isso, há uma maior retenção de calor da terra .

Aquecimento Global



CONSEQUENCIAS DO DEGELO

Uma das consequências do aquecimento global é o degelo, que ocorre em várias partes do mundo.

Os glaciares dos polos terrestres estão a derreter de forma muito rápida. De acordo com cientistas, o degelo

agrava ainda mais o aquecimento da Terra, pois durante esse processo ocorre a libertação de gases prejudiciais 

ao meio ambiente. 

O aquecimento global está a mudar a vida das populações que vivem próximas dos pólos , bem como a fauna e 

flora dessas regiões .

A região em torno do oceano Ártico é a mais afetada. Nos últimos anos a camada de gelo deste oceano ficou 

cerca de 40% mais fina e a sua área diminui 14%



MEDIDAS QUE PODEM AJUDAR REDUZIR O 
AQUECIMENTO GLOBAL

Reduzir os resíduos produzidos

Economizar luz e água com novos hábitos

Apoiar os alimentos agroecológicos

Andar mais a pé ou utilizar a bicicleta, evitando a utilização de automóveis.



Degelo

Os Glaciares do Planeta estão a 

derreter



O degelo é um fenómeno causado pelo aquecimento global, desencadeado pela 

intensificação do efeito-estufa, onde ocorre o derretimento do gelo no Ártico e em 

várias outras partes do mundo. O aquecimento global acarreta um aumento das 

temperaturas médias da Terra, além de mudanças climáticas.



 Desde 1996 tem-se observado uma diminuição do gelo na Terra. Entre as 

principais áreas afetadas estão o Ártico, a Gronelândia, a Antártida e diversas 

cordilheiras. Além disso, se esse derretimento continuar causará um desequilíbrio 

ambiental e prejudicará muitas espécies marinhas, tais como morsas, baleias, 

ursos polares, entre outros animais;

Populações que vivem em áreas costeiras também sofrerão 

com o degelo, visto que haverá um aumento considerável de 

água nos oceanos. De acordo com os cientistas e algumas 

pesquisas da NASA, o processo de derretimento na 

Gronelândia intensificou-se em 2004.



Consequências do degelo

 Aumento do nível do mar

 O derretimento dos glaciares contribuiu para o aumento do nível dos oceanos em 2,7 
centímetros desde 1961. Além disso, os glaciares do mundo têm gelo suficiente —
cerca de 170.000 quilómetros cúbicos — para aumentar o nível do mar em quase meio 
metro.

https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/aumento-do-nivel-do-mar


 Desaparecimento de espécies

 O derretimento dos glaciares também provocará a extinção de enumeras espécies, pois 

é o habitat natural de vários animais terrestres e aquáticos.

 Menos água doce

 O desaparecimento dos glaciares significa também menos água para o consumo da 

população, menos capacidade para gerar energia hidroelétrica e menos disponibilidade 

para a rega.

https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/extincao-animais-mudancas-climaticas
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/o-que-e-energia-hidreeletrica


Os glaciologistas consideram que, apesar da 

enorme perda de gelo, ainda há tempo para 

salvar as geleiras de um desaparecimento 

anunciado.

É imprescindível, diminuir as emissões de CO2 nos próximos anos para 

evitarmos o degelo.



Santiago 

Gonçalves



                                       Uma fenda na Antártida  
 
 

Durante 35 anos, a fenda Chasm 1 estava estável, mas em 2012 ela começou a rachar de novo. 

Nos anos de 2017 e 2018, a Chasm 1 começou a rachar centenas de metros por semana e em 

2019 começou a rachar cada vez mais, deixando apenas um quilómetro a segurar o enorme 

bloco de gelo. 

Um laboratório que fica lá perto, teve de fechar durante o período de inverno para ver se a fenda 

recuava. 

O que se quer saber é quando vai surgir um enorme iceberg do tamanho do Texas, que quando 

derreter poderá provocar inundações, estragos, a morte de animais do Polo Sul como pinguins 

e ursos polares, a morte de muitas pessoas, e talvez o fim do mundo. 
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DEGELO 

Uma prateleira de gelo Brunt Antártida é um pedaço de gelo gigante que se vai tornar num 

Icebergue que está prestes a quebrar. A fenda permaneceu estável por mais de 35 anos, mas 

em 2012 começou a crescer novamente, em média cresce centenas de metros por semana.                                                  

Em julho de 2019 pouco mais de um quilómetro de gelo permaneceu para segurar um enorme 

pedaço de gelo. As fendas na prateleira causaram problemas na próxima estação de Pesquisa 

Halley. Em 2016 o Chasm 1 ficou muito perto para o conforto da estação, os pesquisadores 

tiveram que se mudar. Em 2017, a British Antartic Survey fechou a estação na temporada de 

inverno por causa da crescente proximidade do abismo. Mais tarde a Chasm 1 provavelmente 

vai cruzar com o Halloween Crack e quando isso acontecer, um Icebergue com cerca de 965 

quilómetros quadrados e 152 metros de espessura irão flutuar.  
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