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As mudanças climáticas estão a fazer com que as placas de gelo da Gronelândia dissolvam a uma
velocidade acima da prevista e pode ser tarde demais para solucionar o problema.

Um novo estudo revela que este degelo pode ter implicações terríveis para as ilhas baixas e cidades
costeiras do planeta.
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Michael Bevis, professor de geodinâmica da Ohio State University e principal autor do estudo, revela que
a pesquisa fez perceber que a humanidade pode ter passado do ponto de retorno, quando se trata de
combater e inverter a mudança climática.

A única coisa que podemos fazer é adaptar e amenizar o aquecimento global. Isto vai causar um aumento
adicional do nível do mar, porque estamos a observar a camada de gelo a atingir um ponto crítico.

Referiu Bevis.

O professor acrescentou que o gelo da Gronelândia tem derretido, em processos cíclicos, devido a
fenómenos climáticos naturais. Contudo, o aumento das temperaturas intensificou essa tendência.

Essas oscilações têm acontecido desde sempre, mas este exorbitante derretimento deve-se à atmosfera
estar mais quente.

Alertou o professor.
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Os investigadores, que estudam o aumento do nível das águas do mar, concentram-se, geralmente, nas
regiões sudeste e noroeste da Gronelândia. Estes espaços albergam grandes glaciares, que veem
enormes icebergs a partir-se, fluir-se e a seguir para o Oceano Atlântico. Aquando o seu degelo,
denota-se o aumento do nível do mar.

O estudo, encabeçado por Michael Bevis, analisou dados GPS da costa da Gronelândia, de modo a
entender com mais precisão as pesquisas anteriormente realizadas em prol de um projeto conjunto entre
a NASA e o Centro Aerospacial Alemão. Esse descobriu que a Gronelândia lançou cerca de 280 giga
toneladas de gelo, por ano, fazendo com que o nível global do mar subisse cerca de 0,8 milímetros.

A pesquisa, publicada na revista Proceedings, da National Academy of Sciences, revelou que, até 2012, a
taxa de perda de gelo havia acelerado para quase quatro vezes mais em relação ao ano de 2003. Essa
aceleração ocorreu, em grande parte, no sudoeste da Gronelândia.

Sabíamos que tínhamos um grande problema devido ao aumento das taxas de descarga de gelo em
alguns glaciares, mas agora reconhecemos um segundo problema sério: vão sair cada vez mais
quantidades de massa de gelo, como rios que circulam em direção ao mar.

Concluiu Michael Bevis.

Oito das dez maiores cidades do mundo estão próximas da costa e 40% a 50% da população do planeta
vive em áreas vulneráveis à elevação do nível do mar. Cabe à população, no geral, adiar o
desaparecimento destas cidades o mais possível.
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