
Sabia que … 

... de acordo com os peritos da ONU, “O pior ainda está para vir"? 
 

As crianças nascidas em 2021 poderão vir a enfrentar consequências cataclísmicas 

provocadas pelo aquecimento global quando tiverem 30 anos, ou mesmo antes, caso a 

humanidade não adote medidas urgentes para combater as alterações climáticas, 

alertam peritos da ONU.  
 

“O pior ainda está para vir, e afetará a vida dos nossos filhos e netos, muito mais 

do que a nossa”, aponta o relatório provisório do Painel Intergovernamental de 

Especialistas sobre a Evolução do Clima (IPCC, na sigla em inglês), citado pela agência 

de notícias France-Presse (AFP). 

De acordo com o documento, um aquecimento global acima do limiar de 1,5ºC (graus 

centígrados), fixado pelo acordo de Paris, teria “impactos irreversíveis para os 

sistemas humanos e ecológicos”, com os peritos a frisarem que a sobrevivência da 

humanidade pode estar ameaçada. 
 

“A vida na Terra pode recuperar das grandes alterações climáticas, evoluindo para 

novas espécies e criando novos ecossistemas. A humanidade não pode”, sublinha o 

resumo técnico de 137 páginas do relatório, de quatro mil. 
 

Com as temperaturas médias a subirem 1,1 °C desde meados do século XIX, os efeitos 

no planeta já são graves e tornar-se-ão cada vez mais violentos, ainda que as 

emissões de dióxido de carbono (CO2) venham a ser reduzidas, alertam os peritos. 

Falta de água, fome, incêndios e êxodo em massa são alguns dos perigos destacados 

pelos peritos da ONU. Pelo menos 420 milhões de pessoas enfrentarão “ondas de calor 

extremo” se o aquecimento global atingir mais 2°C, em vez de mais 1,5°C, advertem 

os peritos climáticos do IPCC. Além disso, mais 80 milhões de pessoas em todo o 

mundo poderão vir a ser ameaçadas pela fome e 130 milhões poderão cair em pobreza 

extrema dentro de uma década, acrescentam. 

Para alguns animais e espécies vegetais pode ser já demasiado tarde. 
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