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Record de temperaturas altas: Lama tóxica 

espalhada através dos oceanos como 

perturbação climática continua 

 

Por Dahr Jamail 

Global Research, 14 de setembro de 2016 

Truthout 12 de setembro de 2016 

 

É 30 de agosto. Estou em Anchorage, Alaska, e está quente. Muito quente. Na verdade, é 

o quarto dia consecutivo de  recordes de temperaturas altas , no meio de um ano que 

viu  recordes de temperaturas elevadas tornando-se normalizado  em todo o estado. 

Dois dias atrás, esta cidade (a mais populosa em Alaska) viu uma alta temperatura 

recorde de  78 graus , que bateu o recorde anterior por uns gritante sete graus. 

Ontem à noite, voltei de uma viagem com o US Geological Survey (USGS), durante o 

qual medimos a Glacier Gulkana na escala de Alaska Oriental. Quase desnecessário 

dizer, o gelo, como milhares em todo este estado mais ao norte, está a derreter 

rapidamente e está em plena retirada. 

Eu pedi a um dos pesquisadores do USGS que estudam este glaciar para compartilhar 

os seus sentimentos sobre o que está a acontecer com os glaciares no seu estado natal do 

Alasca. 

 

"Você vê coisas e é difícil acreditar nelas às vezes,"  Shad O'Neel, um geofísico 

pesquisador do USGS diz como se sente falando numa sala de reunião no complexo de 

escritórios USGS em Anchorage. "A escala que está a acontecer, como a caminhada em 

Gulkana [Glacier], o percurso ramifica-se em dois antes de chegar ao glaciar." 

Como falamos, estamos ambos cientes do facto de que ele está a aquecer rapidamente do 

lado de fora, e a previsão é de mais do mesmo. 

"Quando eu estava na faculdade, o término do glaciar era naquele ramo do rio, que é agora 

a um quilómetro do terminal", diz ele. "No ano passado eu estava lá, e percebi que não 

foi assim há tanto tempo que estive estava na escola, e agora olhar para o quanto o gelo 

simplesmente se foi. É um monte de gelo. É difícil para mim envolver a minha cabeça em 

torno de quão rápido isto tem acontecido apenas nos últimos anos." 

Faz uma pausa, e diz: "Houve um tempo em que era mais quente, mas os glaciares ainda 

não tinham respondido, mas agora estamos realmente a ver a mudança neles, e está a 

acelerar”. 

http://www.globalresearch.ca/author/dahr-jamail
http://www.truth-out.org/news/item/37562-toxic-slime-spreads-across-world-s-oceans-as-climate-disruption-continues-apace
http://www.adn.com/alaska-news/weather/2016/08/29/sundays-heat-blitzed-the-old-anchorage-temperature-record-for-the-date/
http://www.usatoday.com/story/weather/2016/07/14/alaska-heat-records/87086826/
http://www.accuweather.com/en/us/anchorage-ak/99501/august-weather/346835
http://alaska.usgs.gov/staff/staffbio.php?employeeid=341
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Tem sido surpreendente e perturbador para o Alaska durante grande parte do verão como 

se está a quebrar um recorde após o outro. O contraste entre o tempo gasto nos glaciares, 

em Denali (o pico mais alto da montanha na América do Norte) e em algumas das áreas 

mais remotas do deserto estado - testemunhando a grandeza da natureza - e, em seguida, 

voltar para Anchorage entre cada viagem para ler sobre temperaturas recordes tem sido 

devastador. Mas eu sei que os relatos são verdadeiros: vi em primeira mão os glaciares a 

recuar tão rapidamente que até mesmo os glaciologistas aqui estão a abanar as suas 

cabeças. 

Anchorage, no momento da redação deste artigo, viu um recorde de 77 dias de 

temperaturas mais elevadas do que o anterior, com suas baixas temperaturas todas iguais 

ou superiores a 50 graus. Isso quebrou o tal recorde anterior de 53 dias, o que foi apenas 

definido três anos antes. 

O meteorologista da base do Serviço Meteorológico Nacional em Anchorage, Joe 

Wegman  falou ao Anchorage Despacho Notícias  sobre estes fenómenos, "Os quatro 

primeiros (baixa temperatura) foram nos últimos quatro anos. Estes são muito tarde para 

ter temperaturas tão altas". 

Ele passou a prever, "Nós ainda vamos estar em torno de um recorde de bom tempo." 

A marcha de perturbação antrópica do clima (ACD) em todo o Alasca e o resto do Ártico 

é flagrantemente aparente. 

O  estudo mais detalhado até agora  mostra que o gelo derretido do mar ártico ao longo 

dos últimos 20 anos é "sem precedentes" e "enormemente fora dos limites da variabilidade 

natural." Julienne Stroeve com a neve Nacional dos Estados Unidos e Ice Data Center, 

disse  que o gelo do mar Ártico nunca esteve em níveis tão baixos como hoje, pelo menos 

5.000 a 7.000 anos. Stroeve observou : "Alguns outros estudos têm sugerido pelo menos 

800.000 anos." 

"No próximo ano ou no ano seguinte, o Ártico estará livre de gelo," Dr. Peter Wadhams, 

que passou toda a sua carreira científica envolvida em dezenas de viagens para estudar o 

Ártico, disse ao The Guardian recentemente. Wadhams, que foi um dos primeiros 

cientistas a alertar que a calota de gelo do Ártico grossa estava a começar a ficar fina, 

dirigiu o Instituto Polar Scott em Cambridge 1987-1992, e tem sido um professor de física 

oceânica na Universidade de Cambridge desde 2001. 

Enquanto isso, capitalizando sobre a catástrofe que aflige o Ártico (e o planeta), um navio 

cruzeiro de luxo  partiu a partir de Seward, no Alasca  no final de agosto, a caminho de 

http://www.adn.com/alaska-news/weather/2016/08/29/sundays-heat-blitzed-the-old-anchorage-temperature-record-for-the-date/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1931-0846.2016.12195.x/abstract
https://insideclimatenews.org/news/18082016/arctic-sea-ice-melting-historical-data-noaa-climate-change-global-warming-greenhouse-gases
https://insideclimatenews.org/news/18082016/arctic-sea-ice-melting-historical-data-noaa-climate-change-global-warming-greenhouse-gases
https://insideclimatenews.org/news/18082016/arctic-sea-ice-melting-historical-data-noaa-climate-change-global-warming-greenhouse-gases
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/21/arctic-will-be-ice-free-in-summer-next-year
http://www.adn.com/arctic/2016/08/16/luxury-cruise-ship-sets-sail-for-the-arctic/
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Nova York, através do Ártico. Mais de 1.700 passageiros e tripulantes estão, enquanto 

você lê isto, a bordo do "Crystal Serenity", com os passageiros a pagar US $ 22.000 por 

pessoa para a viagem, com algumas a pagar na faixa de seis números. Estes preços não 

incluem passeios de helicóptero ou excursões para a fusão de gelo da Groenlândia, que 

também será oferecido. O navio que está a fazer o seu caminho através do Ártico frágil 

tem 820 pés de comprimento, com 13 decks, 535 cabines, várias piscinas, um cinema, um 

driving range e putting green, um casino, um spa, centro de fitness, salão de cabeleireiro 

e serviço de quartos 24-houras. 

O barco esgotou-se rapidamente, e a empresa já está bem para o planeamento de uma 

segunda viagem. 

Os trópicos não se estão a sair melhor do que o Ártico, no departamento climático. 

Um  relatório recente  mostrou que as promessas de carbono feitas por 178 países em 

Paris, em dezembro passado, não serão suficientes para salvar mais recifes tropicais de 

coral e florestas de nuvens, e muito menos prevenir extinções globais em massa. 

Cada dia traz-nos agora ainda mais em território desconhecido. 

Terra 

 

Um  estudo recente  publicado em relatórios científicos mostraram que a ACD vai tornar 

as praias mais salgadas, o que provavelmente vai levar a mudanças significativas para as 

aves, caranguejos e outras criaturas que vivem nas costas. 

Chocante notícia emergiu recentemente da Índia, onde mais de um quarto das terras do 

país está a transformar-se em deserto, grande parte graças ao ACD, de acordo com 

um  estudo publicado recentemente . 

Nos EUA ocidental, o pika americano está a desaparecer em muitas zonas de montanha 

devido à ACD, alterando o habitat do mamífero coelho de acordo com  as conclusões do 

USGS recentemente divulgadas. Por exemplo, no nordeste da Califórnia, os pikas só 

foram encontrados em 11 dos 29 locais onde eles viviam. 

Na Escócia, um grupo de conservação  anunciou recentemente  que as plantas raras da 

montanha nas montanhas escocesas estão a desaparecer a um "ritmo alarmante" e 

encarando a possível extinção devido à ACD. 

De volta ao Alaska, a cidade de Shishmaref - que está localizada numa ilha que está a ser 

rapidamente corroída pela elevação dos mares, derretimento do permafrost e 

intensificação das tempestades - foi  votado para mudar  devido ao ACD. Há pelo menos 

https://news.mongabay.com/2016/08/climate-change-pledges-not-nearly-enough-to-save-tropical-ecosystems/
http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-global-warming-beaches-salt-sand-high-tide-a7186381.html
http://www.isro.gov.in/desertification-and-land-degradation-atlas-released
https://www.ksl.com/?sid=41212161&nid=1012
https://www.ksl.com/?sid=41212161&nid=1012
http://www.scotsman.com/news/environment/rare-plants-vanishing-as-climate-change-hits-scottish-peaks-1-4205504
http://www.popsci.com/community-in-alaska-votes-to-relocate-because-climate-change
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31 outras aldeias de nativos do Alasca ameaçadas pela ACD, que acabarão por ter de 

mudar também. 

O Alasca, que nunca teve carrapatos antes, agora está ameaçado de carrapatos 

exóticos, que recentemente começaram a estabelecer-se  no Estado. Enquanto alguns 

pesquisadores reconhecem que alguns dos prováveis carrapatos estão a ser transportados 

por cães e seres humanos, muitos deles não o fez. Uma variedade, o carrapato do cão 

americano, transmite a bactéria que causa a febre maculosa. Também podem esconder 

uma toxina que causa paralisia, que pode ser fatal em cães e seres humanos, de acordo 

com os investigadores . 

 

Água 

 

A "bolha" enorme de água superaquecida no Pacífico Oriental que aflige a vida marinha 

ao longo da Costa Oeste dos EUA e Alasca nos últimos anos,  persiste. Ela tornou-se 

apenas mais um exemplo de um fenómeno global crescente de oceânicas "ondas de calor". 

Uma foi impactando a Austrália recentemente também. 

Ao largo da costa da Austrália, a Grande Barreira de Corais experimentou recentemente 

um enorme evento de branqueamento de coral que  matou mais de um quinto  do recife. 

Outro  relatório recente  mostrou que o lodo do oceano, composto por proliferação de 

algas tóxicas, está a espalhar-se rapidamente por toda a Terra como resultado do 

aquecimento das águas do oceano. As algas tóxicas estão a piorar zonas mortas e a acabar 

com as partes da cadeia alimentar para a vida marinha, causando colapso de populações 

de leões-marinhos, focas, várias espécies de aves e peixes em todo o planeta. 

Enquanto isso, no Ártico, as populações de peixes estão a mudar rapidamente à medida 

que o gelo do mar diminui. De acordo com um  recente relatório  do USGS e do US 

Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), pelo menos 20 espécies diferentes já 

encontraram o seu caminho em águas árticas que anteriormente nunca foi encontrado 

lá. Além disso, outras 63 espécies mudaram suas escalas a partir do que costumava ser. 

Um  estudo recente  mostrou também que o manto de gelo da Groenlândia continua a 

derreter muito rapidamente, perdendo o valor de água equivalente a 110 milhões de 

piscinas olímpicas a cada ano. Por outras palavras, 270 giga-toneladas de gelo têm 

derretido por ano, de 2011 a 2014. O estudo também mostrou que o derretimento da 

Groenlândia continua a acelerar com o tempo. 

Abaixo da Antártica, um  relatório recente  mostrou que um racha maciça está a crescer 

em todo o frágil Larsen C Ice Shelf. Como a racha continua a espalhar-se a um ritmo 

http://www.adn.com/alaska-news/science/2016/08/27/exotic-ticks-appear-to-be-establishing-themselves-in-alaska/
http://www.adn.com/alaska-news/science/2016/08/27/exotic-ticks-appear-to-be-establishing-themselves-in-alaska/
http://www.adn.com/alaska-news/science/2016/08/27/exotic-ticks-appear-to-be-establishing-themselves-in-alaska/
https://www.theguardian.com/science/2016/aug/15/the-blob-how-marine-heatwaves-are-causing-unprecedented-climate-chaos
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/03/agencies-say-22-of-barrier-reef-coral-is-dead-correcting-misinterpretation
http://news.nationalgeographic.com/2016/08/toxic-algae/
http://www.adn.com/arctic/2016/08/13/arctic-fish-populations-changing-as-ice-dwindles-report-says/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL069666/full
http://mashable.com/2016/08/22/crack-larsen-c-ice-shelf-antarctica/#EbIldOyCG8q3
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acelerado, ameaça lançar um iceberg do tamanho de Delaware. Mais importante, ele 

acabará por desestabilizar uma área ainda maior do gelo, aproximadamente do tamanho 

da Escócia. 

Voltou para os EUA continental, a  matança em massa de peixes  no parque nacional de 

Yellowstone, o que levou as autoridades a fechar uma parte de 183 milhas do rio e seus 

afluentes. O parasita que causou a mortandade foi ajudado pela água do rio ACD-

aquecido. 

Por último, como o planeta continua a aquecer e o Canadá experimenta cada vez menos 

queda de neve, as estâncias de esqui do país estão a tentar combater as "intempéries" pelos 

impactos da ACD. Isso significa que eles estarão a oferecer outras coisas para fazer além 

de esqui e snowboard no inverno - como mountain bike, passeios ecológicos e 

competições de Homem de Ferro. No início deste ano, a mundialmente famosa Whistler 

Blackcomb resort de British Columbia anunciou um plano de US $ 345 milhões para se 

tornar "o tempo independente", o que seja que isso significa. 

 

Fogo 

 

Dado que grande parte do hemisfério norte é na parte mais quente do verão do ano mais 

quente já registado (até agora), não deve ser uma surpresa que há uma preponderância de 

grandes incêndios florestais. 

Nos EUA, temperaturas recordes e cinco anos de longa seca em curso na maior parte da 

Califórnia causou  um fogo para queimar  bem mais de 30.000 acres, forçando mais de 

82.000 pessoas a evacuar. 

Mais de 170 milhas quadradas, ou mais, foram queimadas em toda a Califórnia durante 

esta temporada num único incendio. 

Um  estudo publicado recentemente  mostra que tanto a temporada de incêndios da 

Califórnia e sua qualidade do ar vai piorar com o tempo. O estudo descreve o óbvio: 

temperaturas quentes e secas em toda a Califórnia são esperadas, portanto, preparem o 

palco para mais e maiores incêndios florestais, o que trará muito mais fumaça, cinzas e 

partículas. 

Além disso, de acordo com o  Serviço Florestal dos EUA , há pelo menos 66 milhões de 

árvores mortas localizados em 760.000 acres no sul da Sierra Nevada, que são 

essencialmente à espera que um incêndio enorme aconteça. 

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/yellowstone-fish-die-off-glimpse-climate-future-180960259/?no-ist
http://www.cbc.ca/news/business/ski-resorts-weather-proofing-climate-change-1.3715284
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/whistler-blackcomb-renaissance-plan-1.3522817
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-blue-cut-fire-20160816-snap-story.html
http://www.scpr.org/news/2016/08/17/63670/study-california-s-wildfire-season-and-air-quality/
http://www.fs.fed.us/news/releases/forest-service-survey-finds-record-66-million-dead-trees-southern-sierra-nevada
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Ar 

 

O cientista climático da NASA, Gavin Schmidt, que dirige o Instituto Goddard de Estudos 

Espaciais, disse recentemente que a Terra está a aquecer a um ritmo não visto pelo menos 

durante os últimos 1.000 anos, o que significa que é "muito improvável" que as 

temperaturas globais fiquem abaixo do limite 1.5C acordado em Paris. "Nos últimos 30 

anos, temos realmente mudado num território excecional", Schmidt disse  ao Guardian 

EUA. "É sem precedentes em 1.000 anos". 

"A manutenção de temperaturas abaixo de 1.5C exige cortes significativos e muito 

rápidos nas emissões de dióxido de carbono ou geo-engenharia coordenada", 

acrescentou . "Isso é muito improvável. Nós ainda não estamos a fazer a diminuição das 

emissões compatível com manter o aquecimento abaixo de 2C. " 

Embora tenha sido discutido antes, uma equipa internacional de pesquisadores  afirmou 

recentemente que a Terra já foi empurrada para a época Anthropocene, devido a ACD, a 

propagação de plásticos e metais novos e concreto. Esta é a primeira época geológica 

nova para a Terra em mais de 11.500 anos, e é devido à intensa industrialização rápida 

do planeta ao longo do século passado. 

 

Negação e Realidade 

 

A deliberada negação ACD, enquanto ainda está vivo e bem nos corredores políticos o 

combustível fóssil financiado pelo governo federal dos EUA, está atualmente a tomar um 

ataque sério (e muito necessário). 

Um  relatório divulgado recentemente  pelo grupo de defesa ambiental do Centro de 

Investigações Climate mostraram que pelo menos 18 grandes empresas têm afastado os 

dois grupos de lobby de carvão primários, a Associação Nacional de Mineração e a 

Coalizão Americana para a eletricidade a carvão limpo, desde 2009. Alguns dos que saem 

estão a fazê-lo por causa dos grupos de lobby da chamada ciência do clima. 

Outros avanços significativos estão sendo feitos em frente à realidade. 

Do outro lado do Atlântico, os Países Baixos poderiam tornar-se o primeiro país do 

mundo a proibir veículos gás e diesel até 2025 se os membros do Partido Trabalhista 

Holandês tomarem o seu caminho. Estes políticos estenderam a sua proposta. 

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/nasa-climate-change-warning-earth-temperature-warming
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/nasa-climate-change-warning-earth-temperature-warming
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/08/29/earth-entered-new-anthropocene-epoch-in-1950-scientists-say/
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/08/29/earth-entered-new-anthropocene-epoch-in-1950-scientists-say/
https://insideclimatenews.org/news/23082016/coal-lobbying-groups-losing-members-industry-tumbles
http://globalnews.ca/news/2887824/the-netherlands-could-be-the-first-country-to-ban-gas-diesel-vehicles/
http://globalnews.ca/news/2887824/the-netherlands-could-be-the-first-country-to-ban-gas-diesel-vehicles/
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"Precisamos eliminar progressivamente as emissões de CO2 e precisamos mudar o nosso 

padrão de uso de combustíveis fósseis, se quisermos salvar a Terra", disse John Vos, um 

membro do Partido Trabalhista Holandês, à Connection Yale Clima. 

National Public Radio publicou recentemente uma história a abordar a questão da 

superpopulação. A história  apresenta Travis Rieder, um filósofo com o Instituto Berman 

de Bioética da Universidade Johns Hopkins, que está a visitar salas de aula, a fim de 

incentivar os alunos a considerar as ramificações de crescimento populacional durante a 

fugitiva ACD. 

Considerando o facto de que haverá 240.000 pessoas na mesa de jantar hoje à noite que 

não estavam lá na noite passada, e que nós estamos a adicionar o equivalente a uma cidade 

do tamanho de Houston ao planeta a cada mês, e um país do tamanho do Egito a cada 

ano, Rieder está a dar às pessoas algo a considerar. 

Enquanto isso,  um outro estudo publicado recentemente  mostrou que os gases estufa 

antropogénicos começaram a aumentar a temperatura da Terra cerca de dois séculos atrás, 

quando a Revolução Industrial começou a pegar vapor, desafiando assim a noção 

generalizada de que a ACD só começou no século 20. 

Outra verificação da realidade veio recentemente sob a forma de uma  peça marcante no 

Guardian, que descreveu como os parques nacionais em todos os EUA estão a ser 

absolutamente martelados pela ACD. 

"Um estudo de 2014 do NPS [National Park Service] verificou que quatro em cinco dos 

parques nacionais da América estão agora no "extremo fim" das variáveis de temperatura 

mapeadas desde 1901". Ele passa a  citar  Gregor Schuurman, ecologista do programa de 

resposta às alterações climáticas NPS: "Estamos a começar a ver as coisas espiral fora 

agora .... Vamos olhar para trás neste momento e, na verdade, acho que foi um período 

de calmaria. E então as pessoas vão começar a fazer perguntas sobre o que estávamos a 

fazer sobre a situação." 

O  artigo  chama a atenção para várias duras realidades, incluindo o facto de que, desde 

1968, o número de geleiras no Parque Nacional Glacier caiu pela metade. Os 

pesquisadores preveem que, até meados do século 21, se as condições permanecerem 

semelhantes, todas os glaciares do parque terão desaparecido. 

De que vai ser chamado o Glacier National Park quando todas os seus glaciares 

desapareceram? 

http://www.yaleclimateconnections.org/2016/08/netherlands-moving-to-ban-diesel-and-gas-cars/
http://www.npr.org/2016/08/18/479349760/should-we-be-having-kids-in-the-age-of-climate-change
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-temperatures-idUSKCN10Z28Z
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/22/climate-change-national-parks-threat
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/22/climate-change-national-parks-threat
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/22/climate-change-national-parks-threat
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/22/climate-change-national-parks-threat
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Por último, um  relatório recente avisou  que já estamos presos num aquecimento muito 

mais planetário do que a maioria das pessoas imagina. Dado que os seres humanos 

continuam a injetar mais de 30 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera anualmente, e 

o facto de que o que já existe tem-nos trancado (conservadoramente) noutros 1.5-3C de 

aquecimento nas próximas décadas, a nova realidade climática está sobre nós. 

Depois de passar um verão a percorrer grande parte do Alasca ao fazer a pesquisa sobre 

a perturbação climática, eu sei que o Alasca não é mais o Alaska do folclore americano. E 

também não é mais o Alaska que eu conheci há 20 anos. Os glaciares estão a derreter e a 

recuar em ritmos recordes, e os longos e frios invernos não são mais tão frio como já 

foram. 

O Alaska, junto com o resto do Ártico, é verdadeiramente o canário na mina de carvão 

proverbial. Ele está a enviar-nos uma mensagem clara: já estamos a viver num mundo 

novo - um mundo definitivamente formado pela perturbação climática antropogénica. 

 

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/aug/15/climate-urgency-weve-locked-in-more-global-warming-than-people-realize?CMP=Share_iOSApp_Other

