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Esta década é a mais quente registrada e planeta continua a aquecer COPENHAGUE. A década 
que termina sob o impacto da Conferência do Clima das Nações Unidas, em Copenhague, foi a 
mais quente já registrada desde que as medições começaram a ser feitas, em 1850. Os 
resultados foram apresentados ontem na reunião de cúpula. E não foi só. 
 
Segundo os números da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do Met Office (a agência 
de meteorologia do Reino Unido), 2009ficará entre os dez anos mais quentes dentre os 160 
medidos. A Terra, segundo a OMM, está em indubitável processo de aquecimento. 
 
Segundo os cientistas, a temperatura média registrada de janeiro a outubro (ainda faltam dois 
meses para fechar o número oficial, a ser publicado em março) ficou 0,44 grau Celsius acima 
da média global registrada entre 1961 e 1990, de 14 graus Celsius, o que coloca o ano de 
2009 como o quinto mais quente de todos os tempos. O aquecimento global provocado pelo 
homem e um intenso fenômeno El Niño são os principais responsáveis pelas altas 
temperaturas. 
 
A divulgação dos números foi uma resposta aos chamados céticos do clima e uma forma de 
apoiar os cientistas da Universidade de East Anglia, acusados de terem falsificado dados 
climáticos, uma vez que pesquisadores da instituição colaboraram com o estudo. 
 
Centros de pesquisa, como a Nasa e a Agência Nacional de Atmosfera e Oceanos dos EUA 
também assinam o trabalho. Os dados foram coletados em mais de 1,5 mil estações 
meteorológicas espalhadas por todo o planeta em terra, boias, navios e via satélite. 
 
Elas mostram que a última década (2000 a 2009) foi mais quente que a anterior (1990-1999), 
que, por sua vez, foi mais quente que os anos 80. 
 
Estamos numa clara tendência de aumento das temperaturas — afirmou o secretáriogeral da 
OMM, Michael Jarraud. Não há duvida sobre isso. 
 
De acordo com os números, 2009 foi um ano de temperaturas acima da média em 
praticamente todo o planeta, com exceção de Estados Unidos e Canadá. No Brasil, os efeitos 
das temperaturas elevadas foram severos, marcados por uma primavera das mais quentes, 
com temperaturas variando dos 30 aos 40 graus Celsius. Além disso, no Nordeste do país, 
entre abril e maio, foram registradas pesadas chuvas e enchentes. 
 
Em novembro, o Sul do país sofreu com inundações. 
 
O Globo, Rio de Janeiro, 9 dez. 2009, Economia, p. 33. 


