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Desafio de janeiro  
Degelo – Os glaciares do Planeta estão a derreter 
 

 
“Os cientistas, ao longo dos últimos anos, têm observado e estudado o 
desmoronamento e o degelo dos glaciares. Infelizmente, estes acontecimentos 
têm aumentado ao longo das décadas, colocando em perigo a estabilidade dos 
ecossistemas daquelas regiões inóspitas, mas também de todo o planeta.”  
 

O degelo é um processo natural que ocorre em determinadas regiões 
quando, devido à mudança de estação, a temperatura começa a subir. Desse 
modo, o gelo e a neve que geralmente se acumulam em certos lugares derretem-
se e a água resultante aumenta o fluxo de água em rios, lagos, etc. Em alguns 
casos, o degelo pode até causar inundações.  

 
Para além destas questões naturais, o degelo também é provocado 

indiretamente por ações do ser humano. O aumento do efeito estufa, causado 
pelo uso de combustíveis fósseis, deflorestação e outros fatores, provoca o 
aquecimento global, contribuindo assim para acelerar o degelo e gerá-lo em 
locais onde antes não acontecia. 

 
Mas como sempre, para melhorar esta questão cabe-nos a nós seres 

humanos, tentar reverter ou tentar arranjar soluções para, pelo menos, diminuir 
estes efeitos, como por exemplo: 

- Instalar energias renováveis; 
- Instalar lâmpadas de baixo consumo; 
- Melhorar a eficiência térmica da casa; 
- Substituir as máquinas de consumo elevado, por máquinas de consumo 

mais baixo; 
- Optar por veículos elétricos ou híbridos; 
- Promover a reciclagem; 
- Travar o corte de árvores. 
Se estas soluções não forem praticadas, os níveis de degelo aumentarão 

e as populações terão que emigrar para zonas mais protegidas, ocorrerão 
inundações e por consequência um elevado número de mortes.   
 

Afonso Rodrigues – 7.ºF 
(EB 2,3 de Pevidém) 
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O degelo é um fenómeno causado
pelo aquecimento global, o qual, por sua
vez se deve à intensificação do efeito-
estufa, onde ocorre o derretimento do
gelo no Ártico e noutras partes frias do
planeta.
O aquecimento global acarreta um

aumento das temperaturas médias da
Terra, além de mudanças climáticas.
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Pesquisas realizadas confirmam que o Oceano Ártico teve a sua área
reduzida em 14%, além da camada de gelo se ter tornado 40% mais fina.
A Antártida, por sua vez, perdeu 3 mil quilómetros quadrados de
extensão, em consequência de uma elevação de 2,5°C desde 1940.

Com o derretimento das calotes do
Ártico e da Antártida, uma grande
camada de água, proveniente do gelo,
fluirá para os oceanos, podendo
contribuir para a elevação do nível do
mar. Tal ocorrência ameaça milhões
de pessoas em todo o mundo.



Agrupamento de Escolas de Pevidém

A elevação da temperatura global está a afetar o equilíbrio ambiental,
atingindo todos os tipos de vida. Várias espécies de animais marinhos e
peixes estão ameaçadas pelo degelo.

Um exemplo bastante
representativo é a redução
do gelo na Antártida, a qual
fez com que a população de
pinguins diminuísse em
33%.
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Calcula-se que aproximadamente 200 milhões de indivíduos
serão afetados com o aumento do nível do mar, e que 60% da
população residente em áreas costeiras terão de migrar para
outras regiões.
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Fontes de pesquisa:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/degelo.htm
https://www.aguasdoalgarve.pt/content/degelo-e-aquecimento-global

Ana carolina Gomes - 7.ºE
(EB 2,3 de Pevidém)

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/degelo.htm
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Desafio de janeiro  
Degelo – Os glaciares do Planeta estão a derreter 
 

O degelo é um assunto muito preocupante nos últimos tempos, pois pode ter 
consequências muito graves futuramente. Nesta reflexão vou abordar esse tema e falar 
das suas causas. 

 
O degelo é um fenómeno em que ocorre o derretimento do gelo no Ártico e noutras 

regiões frias do globo.  

  
 
A população cada vez mais tem tendência a poluir a atmosfera, o que provoca o 

aumento do efeito de estufa, em consequência disso ocorre o aquecimento global. 
Assim, com o aumento da temperatura, o gelo vai derreter cada vez mais e rapidamente, 
provocado assim o degelo. 

 
Futuramente o degelo pode gerar 

muitas consequências tais como: subida do 
nível da água do mar; transformar algumas 
ilhas em ilhas submersas; desaparecimento 
de algumas cidades; redução do habitat de 
muitas espécies; alteração do mapa 
mundial. 

 
Para concluir, acho que todos nós deveríamos ajudar a melhorar esta situação, para 

isso podemos, por exemplo, não utilizar meios de transporte poluentes, e assim salvar 
a nossa casa, a Terra. 
 

Catarina Fontão – 7.ºB 
(EB 2,3 de Pevidém) 
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O QUE É O DEGELO?
O degelo é uma das consequências do aquecimento global.

O constante processo de elevação da temperatura média global,
desencadeado principalmente pela intensificação do efeito estufa, está
a provocar uma série de fenómenos maléficos ao meio ambiente, como
é o caso do degelo, uma das consequências do aquecimento global.

As regiões polares são as mais atingidas pelo degelo, pois o
derretimento dessas áreas está a ocorrer de forma muito rápida.
Conforme cientistas ambientais, o degelo agrava ainda mais o
aquecimento da Terra, pois durante esse processo ocorre a liberação de
gases prejudiciais ao meio ambiente.
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QUAIS SÃO AS SUAS CONSEQUÊNCIAS?
§ Derretimento das calotes polares;
§ Perda de produtividade;
§ Extinção de espécies...

A QUE CONCLUSÃO PODEMOS CHEGAR? 
As consequências do aquecimento global podem impactar a sociedade

de diversas formas, trazendo sérios prejuízos à sociedade. Como
podemos perceber, embora adotar medidas para reduzir as emissões
dos gases de efeito estufa demandem gastos, lidar com os efeitos do
aumento da temperatura pode sair ainda mais caro.
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ALGUMAS MEDIDAS QUE PODEMOS TOMAR 
PARA REVERTER O AQUECIMENTO GLOBAL

1. Energias Renováveis - A primeira maneira de prevenir as alterações climáticas,
normalmente chamadas de aquecimento global, é afastarmo-nos ou mesmo parar a
utilização dos combustíveis fósseis (gasolina, gasóleo e produtos derivados do
petróleo).

2. Energia & eficiência no uso de água - Produzir energia limpa é essencial, mas reduzir
o nosso consumo de energia e água ao usarmos dispositivos mais eficientes (por
exemplo, lâmpadas LED, sistema inovadores de chuveiros) poupa muita energia e é
igualmente importante.

3. Transportes sustentáveis - O uso de transportes públicos, ir à boleia com os amigos
ou colegas de trabalho. Também a mobilidade à base de eletricidade e hidrogénio,
pode definitivamente ajudar a reduzir as emissões de CO2 e, assim, combater o
aquecimento global.
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ALGUMAS MEDIDAS QUE PODEMOS TOMAR 
PARA REVERTER O AQUECIMENTO GLOBAL

4. Infra-estruturas sustentáveis - A fim de reduzir as emissões de CO2 dos edifícios e
casas - causados pelo uso de aquecimento central, ar condicionado, água quente e ou
iluminação - é necessário construir novos edifícios que sejam mais eficientes neste
aspeto e também renovar as construções existentes.

5. Agricultura sustentável e gestão florestal - Incentivar o melhor uso dos recursos
naturais, impedir a desflorestação e tornar a agricultura mais ecológica e mais
eficiente, também deverá ser uma prioridade.

Célia Oliveira - 7.ºF
(EB 2,3 de Pevidém)
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Desafio de janeiro  
Degelo – Os glaciares do Planeta estão a derreter 
 

O degelo dos glaciares é causado principalmente pelo aquecimento global e tem vindo 
a aumentar ao longo dos anos. 

Uma das áreas principalmente mais afetada é a Gronelândia, onde em 2004 o processo 
de derretimento dos glaciares se intensificou.             

Se esse derretimento continuar irá causar uma destabilização ambiental e irá prejudicar 
muitas espécies marinhas, tais como ursos polares, morsas, baleias, entre tantos outros. 

 

 
 

Os oceanos têm influência significativa na regulação do clima, através da absorção, 
armazenamento e transporte de calor, dióxido de carbono e água. 

Devido às alterações climáticas, os oceanos começaram a ser foco de atenção especial 
com a consequente elevação do nível dos mares.  

 
 
De acordo com cientistas da Universidade de 

Edimburgo e da Universidade de Londres, a 
quantidade de gelo derretido chega a 125 
trilhões de toneladas por ano.  
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MAR DE GELO 
 
Segundo os cientistas, o Mar de Gelo, o 

maior glaciar da França, situado no Monte 
Branco, tem os seus dias contados devido 
ao aquecimento global. 

Nos últimos 100 anos, perdeu mais de um 
quarto da sua espessura e encolheu em 
cerca de dois quilómetros.  

Se as emissões de CO2 não forem 
controladas até ao fim do século, o Mar de 
Gelo vai continuar a encolher e pode mesmo 
até desaparecer. 

 
 

O glaciar de Argentière, também no 
maciço do Monte Branco, já é quase 
impossível de vislumbrar a partir do vale. O 
desaparecimento dos glaciares não é 
apenas consequência do aquecimento 
global, mas serve também de acelerador 
para os efeitos.  

 
 

 
 

 
 
 

Maria faria – 7.ºF 
(EB 2,3 de Pevidém) 
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Desafio de janeiro  
Degelo – Os glaciares do Planeta estão a derreter 
 

 
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.  

Uma das consequências do aquecimento global é o degelo, que ocorre em várias partes do 
mundo. O gelo das zonas polares está a derreter de forma muito rápida, o que agrava ainda mais o 
aquecimento da Terra, pois durante esse processo ocorre a libertação de gases prejudiciais ao meio 
ambiente.  

 
Como podemos prevenir o degelo?  
1. Substituir combustíveis fósseis por renováveis 

 
O consumo excessivo de 

combustíveis fósseis pode ser prejudicial 
para o planeta. A sua combustão produz 
dióxido de carbono que é um gás com 
efeito de estufa. Portanto, 
gradualmente, estes devem ser 
substituídos por fontes de energias 
renováveis.  
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2. Proteger e regenerar as florestas 
 

O corte das florestas tropicais 
corresponde a uma redução da captação 
de cerca de 20% das emissões anuais de 
gases causadores do efeito estufa. 
Portanto, impedir a desflorestação é algo 
muito relevante para conter as emissões 
de carbono.  
 

 
3. Aplicar os 3 R 

 
Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Colocar 

estes três R na prioridade certa é 
absolutamente crucial. A política dos 3R é 
uma medida criada para que as pessoas 
diminuam a produção de lixo. Trata-se de 
uma campanha para influenciar a 
população a poluir menos o meio ambiente 
através de um consumo consciente e 
também por meio de um manejo 
sustentável dos produtos e materiais 
utilizados no dia a dia.  
 
 
4. Reduzir o consumo de carne de vaca e de produtos lácteos  

 
O impacto da pecuária nas emissões de 

carbono, em especial do gado bovino, representa 
o equivalente a cerca de quatro por cento das 
emissões anuais de carbono. Logo é importante 
minimizar este impacto.  
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Consequências do degelo  

 
Conforme especialistas, a região em torno do oceano Ártico é a mais afetada. Nos últimos anos, 

a camada de gelo desse oceano tornou-se cerca de 40% mais fina e sua área diminuiu 14%.  
A Antártida sofreu elevação de temperatura de 2,5°C desde 1940. Depois de 1997 essa região 

apresentou um degelo de 3 mil quilómetros quadrados.  
Em julho de 2005, cientistas a bordo do navio do Greenpeace Arctic Sunrise detetaram que as 

zonas com neve da Gronelândia estão a derreter num ritmo muito acelerado. 
O aquecimento global já ́está a mudar o modo de vida de pessoas que vivem próximas aos polos, 
assim como dos animais que vivem nessas regiões. Estima- se que aproximadamente 200 milhões 
de pessoas em regiões costeiras deverão sofrer com o aumento do nível do mar, que ocorre através 
do degelo.  
 
 
Fontes de informação 
Cinco medidas que pode tomar em Portugal para combater as alterações climáticas - Wilder 
7 MEDIDAS A TOMAR PARA REVERTER AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (surftotal.com) 
Três coisas que podemos fazer para evitar que a temperatura da Terra suba além do limite | 
Natureza | G1 (globo.com)  

 
Rodrigo Ribeirinha Pereira – 7.ºB 

(EB 2,3 de Pevidém) 
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Desafio de janeiro  
Degelo – Os glaciares do Planeta estão a derreter 
 

O aquecimento global provoca várias alterações climáticas e uma delas é o degelo, 
ele começa com o aparecimento de uma fenda no gelo, que vai crescendo até partir, e 
com isso, transforma-se num iceberg, que é um pedaço de gelo à deriva no mar. O 
degelo prejudica o modo de vida de muitos seres vivos, não só dos seres humanos.   

 

 
 

Ø Consequências 
O degelo causa várias consequências, pois como os icebergs ficam à deriva no mar 
podem provocar: 

1. O naufrágio de barcos e navios; 
2. A redução de um pedaço do habitat natural de alguns animais (pinguins, ursos 

polares…); 
3. A diminuição de alimentos, como os icebergs têm vindo a derreter muito 

rapidamente, cria um impacto na cadeia alimentar marinha, por exemplo, o krill 
(cresce debaixo do gelo do mar), diminui com a redução do gelo; 

4. O aumento da temperatura. 
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Ø Chasm 1 
Um exemplo de uma fenda provocada pelo degelo é o Chasm 1. 

 
 
Populações inteiras de animais marinhos e peixes estão diretamente sob risco graças ao 
aumento de temperatura, pois não conseguem sobreviver em águas mais quentes. 
Algumas populações de pinguins diminuíram drasticamente e muitas outras espécies de 
climas polares estão em perigo. 
 

Sandra Ribeiro – 7.ºB 
(EB 2,3 de Pevidém) 


