
 

 

Nobel da Física - Nobel da Física de 2021 para a física do clima e outros 
sistemas complexos.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor monetário que o comité Nobel da Real Academia das Ciências Sueca disponibilizou para a atribuição do 
Nobel de Física no ano presente foi de dez milhões de coroas suecas, que equivale, aproximadamente, a um 
milhão de euros.  
 

O contributo de Syukuro Manabe a nível das alterações climáticas foi deveras importante na descoberta do 
aumento de dióxido de carbono como a principal causa do aumento da temperatura terrestre.  Passando a citar as 
palavras do próprio comité Nobel, “Syukuro Manabe demonstrou como o aumento dos níveis de dióxido de 
carbono na atmosfera leva ao aumento das temperaturas na superfície da Terra. Nos anos 60, liderou o 
desenvolvimento de modelos físicos do clima da Terra e foi a primeira pessoa a explorar a interação entre o 
equilíbrio da radiação e o transporte vertical das massas de ar. O seu trabalho lançou as bases para o 
desenvolvimento dos modelos climáticos atuais”. 
 

Klaus Hasselmann, para além de ter contribuído igualmente para a descoberta anteriormente mencionada, 
desenvolveu um modelo que relaciona o tempo e o clima, ou seja, a maneira como os fenómenos de curto prazo 
estão relacionados com desenvolvimentos de longo prazo. Este modelo demonstra, com clareza, que o 
aquecimento global existe e não apresenta dados que este irá abrandar, citando em 1988 que, “dentro de 30 a 
100 anos, dependendo da quantidade de combustíveis fósseis que consumirmos, enfrentaremos uma mudança 
climática muito significativa”. 
 

Nos anos 80, Giorgio Parisi descobriu padrões escondidos em materiais complexos desordenados, fornecendo os 
mais diversos e importantes dados que suportam, hoje em dia, a teoria de sistemas complexos, utilizada não só 
na física, mas também nas mais diversas áreas da Ciência, como por exemplo na matemática, biologia e 
neurociências. 
 

Este ano, a atribuição do Nobel de Física fica marcada para a história, sendo a primeira vez que a Física do Clima é 
distinguida com um prémio Nobel, demonstrando uma maior sensibilização e preocupação sobre as alterações 
climáticas e o aquecimento global. 
 

Fonte: Instituto Dom Luiz – Universidade de Lisboa de 07 de outubro de 2021 (adaptado) 
Fonte: Observador de 05 de outubro de 2021 (adaptado) 

Realizado por Gonçalo Marques, 12º CT4 

 
 
 

 

  

  Curiosidades Científicas 
 

ANO 12 – dezembro/2021 

A atribuição do Prémio Nobel da Física e a consequente 
remuneração a cientistas que contribuíram positivamente 
para que, nos dias que correm, haja um vasto 
conhecimento da física, teve início há mais de um século e 
perdura até aos dias de hoje. 
 

No ano decorrente, 2021, dia 5 de outubro, o comité Nobel 
da Real Academia das Ciências Sueca atribuiu, 
separadamente, o Prémio Nobel da Física. A primeira 
metade do prémio foi divida pelo nipo-estaduniense 
Syukuro Manabe e pelo alemão Klaus Hasselmann pela 
modelagem física do clima da Terra, quantificando a 
variabilidade e prevendo o aquecimento global de forma 
confiável. A segunda metade do prémio foi atribuída, 
individualmente, ao italiano Giorgio Parisi pela descoberta 
da interação da desordem e das flutuações nos sistemas 
físicos de escalas atómicas a planetárias. 
 


