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E que medidas o país precisa adotar agora para amenizar os impactos negativos das mudanças 
climáticas. 
 
As mudanças climáticas já se impõem como um dos principais desafios para o Brasil no século 
XXI. O recente consenso científico sobre o impacto do aquecimento global aponta obstáculos 
que o país tem de começar a enfrentar desde já. Caso contrário, as conseqüências podem ser 
devastadoras. Uma boa comparação é o estado febril em uma pessoa. Um aumento de 2 graus 
Celsius provoca várias perturbações no funcionamento do organismo humano. Os batimentos 
cardíacos ficam mais lentos e a transpiração aumenta. Se a elevação for de 5 graus, torna-se 
grave. Com uma febre de 42 graus, como na malária, a pessoa sofre convulsões. Pode até 
morrer. Com o planeta, acontece algo semelhante. Segundo os cientistas, se a temperatura 
sobe 2 graus, sistemas de chuvas e secas já se alteram, mas as formas de vida que 
conhecemos ainda conseguem se adaptar. Com uma elevação de 5 graus, o clima da Terra 
entra em colapso. Isso exterminaria a agricultura e a pecuária em boa parte das zonas 
tropicais, inundaria cidades litorâneas e tornaria freqüentes os furacões em quase todos os 
oceanos, inclusive o nosso Atlântico Sul. 
 

 

SOB AS ONDAS  
Simulação de como ficaria a zona sul do Rio de Janeiro se o nível do mar 
subisse 12 metros. Pesquisadores dizem que isso poderia ocorrer, no fim 

do século, com o derretimento da Groenlândia e de parte da Antártida 

 
Esse cenário preocupante é resultado de uma alteração na atmosfera da Terra. Um conjunto 
de gases - principalmente o carbônico - regula a quantidade de calor do Sol absorvida pela 
Terra. A queima de combustíveis fósseis e das florestas vem lançando quantidades inéditas 
desses gases na atmosfera. Hoje, sua concentração é duas vezes maior que s a dos últimos 
650 mil anos. Nesse intervalo de tempo, a Terra atravessou meia dúzia de eras glaciais e 
esquentou entre elas. Mas o calor que virá agora pode ser maior que o de qualquer desses 
períodos. O aquecimento já começou. Em 1905, quando a atividade industrial era menor, a 
temperatura média do planeta era de 13,78 graus Celsius. Hoje, está em torno de 14,50 
graus. Até o fim do século, vai crescer para algo entre 16,50 e 19 graus - numa estimativa 
conservadora.  
 
O prognóstico oficial sobre as conseqüências práticas de um mundo mais quente será 
divulgado na semana que vem por um painel de cientistas, o IPCC. Coordenado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), ele concentra uma elite de 2.500 dos principais 
pesquisadores de mudanças climáticas. Esse comitê, formado em 1988, atualiza as 
informações sobre o clima e suas conseqüências. Ele avalia milhares de estudos e deles extrai 
o que há de consenso científico. No início de fevereiro, o IPCC divulgou as previsões sobre 
aumento de temperatura da Terra. Na semana que vem, um grupo de pesquisadores 
representantes dos 130 países que integram o painel, reunidos em Bruxelas, na Bélgica, vai 
descrever como essas mudanças climáticas afetam cada país.  



 
O Brasil deverá sofrer bastante. Estudos realizados por pesquisadores nos últimos meses já 
revelam o que pode acontecer com nosso país. ÉPOCA ouviu 12 dos principais cientistas que 
descrevem os impactos sobre nossa geração e a de nossos filhos. Não são previsões infalíveis. 
Se há praticamente consenso sobre a gravidade do aquecimento global, os cientistas divergem 
ao especular sobre seus impactos (leia a reportagem à página 72). Apesar do grau de 
incerteza, essas pesquisas vão nortear as adaptações necessárias para sobrevivermos nesse 
novo mundo. A seguir, apresentamos as principais ameaças ao Brasil e um levantamento 
inédito do que deve ser feito para reduzir seu impacto.  
 

NA ROTA DOS FURACÕES 
 
A primeira cena que vem à cabeça quando que se fala em aquecimento global são cidades 
submersas pela elevação do nível do mar. A imagem da zona sul do Rio de Janeiro alagada é 
uma possibilidade, mas, se isso ocorrer, dificilmente será antes de 2100. O futuro das casas 
litorâneas depende do comportamento imprevisível das grandes geleiras da Groenlândia e da 
parte ocidental da Antártida. Algumas pesquisas mostram que as fraturas na capa de gelo 
podem provocar um desmoronamento em larga escala, com centenas de quilômetros de 
extensão, numa questão de meses, a qualquer momento. Se isso acontecer, o nível do mar 
poderá subir até 12 metros. A melhor comparação é o que houve 125 mil anos atrás, antes da 
última era glacial. A temperatura da Terra estava em um nível equivalente ao que pode ser 
atingido no fim deste século. Naquele tempo, a redução dos gelos polares fez o mar subir até 6 
metros. Isso bastaria para que as ondas chegassem ao 2o andar de prédios no litoral.  
 
As previsões mais moderadas para o país sugerem a elevação de 58 centímetros no nível do 
mar. Isso já poderia provocar ressacas mais intensas. "Nesse caso, o mar fica com ondas de 3 
metros em cima de uma elevação de até 1,5 metro", afirma Claudio Freitas Neves, 
pesquisador do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ. 
"Apesar de o mar retroceder depois de algumas semanas, o estrago seria grande", diz Neves. 
Essas ressacas podem aumentar a erosão em uma grande faixa litorânea do país, acabando 
com boa parte das praias. Um estudo do Inpe alertou sobre a possibilidade de esse processo 
causar prejuízos a 42 milhões de pessoas que vivem na costa. Os pesquisadores também 
chamam a atenção para a possibilidade de ocorrência de ciclones e furacões no Sul e Sudeste, 
como o furacão Catarina, que assolou o Sul do país em 2004. Esses eventos podem chegar ao 
litoral de São Paulo e ao do Rio de Janeiro.    
 

Para lidar com isso, o Brasil vai ter de comprar ou desenvolver sistemas de 
alerta contra furacões, como os usados pelos Estados Unidos e pelo Japão. É 

uma forma de retirar a população quando a tempestade se aproxima e reduzir, pelo menos, as 
mortes. Também será preciso investir em estudos sobre o litoral. Um dos principais obstáculos 
das projeções sobre elevação do nível do mar é a falta de um mapa cartográfico da costa 
brasileira. "Não sabemos aonde o mar vai chegar, pois não temos dados precisos da topografia 
de nossas praias", diz Neves. O pesquisador afirma que a grande maioria de cidades e portos 
brasileiros - como o de Santos e o do Rio - não tem marcações no chão, chamados de marcos 
topográficos, para assinalar as elevações no solo. "Sem esses números, é impossível 
pesquisar", diz Freitas.  

MEIA FLORESTA AMAZÔNICA 
 
O desaparecimento completo da floresta está entre as previsões mais pessimistas. Isso pode 
acontecer se a temperatura média da região aumentar mais de 5 graus. E essa elevação pode 
chegar a 8 graus. "Seria um caminho sem retorno", diz Carlos Nobre, climatologista do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).  
 
A previsão mais aceita para a região é um aumento de temperatura de cerca de 3 graus até 
2100. Nobre afirma que, nessa simulação, a floresta perderia mais da metade de sua 
cobertura original. "Pode acontecer uma união entre a grande savana da Venezuela e a parte 
central do Brasil", diz. Seria um campo com algumas árvores, mas dominado por arbustos e 
capim, bem menos imponente que a floresta atual. 

O QUE FAZER 



 
Um estudo realizado em dez anos pelo Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) encontrou 
algumas pistas sobre como a floresta desapareceria. 
Segundo o biólogo Daniel Nepstad, coordenador do 
estudo, a temperatura elevada aumenta os períodos 
de estiagem. A queda na umidade natural da floresta 
acaba com o vapor de água da transpiração das 
plantas, que protege as árvores das queimadas. A 
vegetação fica mais exposta ao fogo. Como o fogo 
agrava a seca, cria-se um ciclo de destruição. O 
baixo nível dos cursos da água pode deixar grande 
parte da população local com problemas de 
transporte e alimentação. O desaparecimento de 
metade da Floresta Amazônica também pode reduzir 
em até 35% a umidade nas regiões Sul e Sudeste do 
país, afetando os ciclos de chuvas.  

Salvar a floresta depende de algumas ações preventivas. A primeira delas é a 
criação de mais unidades de conservação, como reservas e parques ecológicos, 

para conter o fluxo devastador. As pesquisas do Ipam concluíram que a porção mais 
importante a ser preservada é o sudeste da floresta, entre os Estados do Pará e do Maranhão. 
"Essa região é fundamental para garantir a umidade, responsável pelas chuvas em toda a 
Região Norte", afirma Nepstad. Uma segunda ação seria o reflorestamento, com espécies 
nativas, das áreas já degradadas. "É uma forma de criar um mecanismo para capturar carbono 
e ao mesmo tempo restabelecer a umidade na região", diz ele. Essas árvores também podem 
ser utilizadas pela indústria de celulose e nas siderúrgicas. O reflorestamento poder ser 
intercalado com sistemas de exploração da madeira nativa, a partir de práticas não-
predatórias. Mas a ação mais importante é a criação de programas para acabar com a 
utilização do fogo para limpar o solo. São essas queimadas que saem do controle e carbonizam 
florestas já fragilizadas. "Sem o combate ao uso do fogo, não há como conservar a Amazônia", 
diz Nepstad.  

UM DESERTO NO NORDESTE 

O Nordeste brasileiro é a região mais sensível ao aquecimento global. Podemos ter o primeiro 
deserto do país em uma área com 32 milhões de habitantes. Caso esse cenário se torne real, 
uma nova onda de migração pressionaria as capitais do Nordeste e Sudeste. Seriam os 
primeiros refugiados do clima do Brasil. A depressão sertaneja, entre os Estados da Bahia e do 
Piauí, é a região mais crítica. Os pesquisadores traçam três cenários para o semi-árido 
brasileiro. Mesmo no mais favorável, com a elevação da temperatura em 1,5 grau, parte do 
lençol freático poderá desaparecer. Os açudes construídos desde o tempo do Império para 
abastecer a população nos períodos de seca podem sumir. Com a falta de água subterrânea 
para a irrigação e os açudes com seus limites baixos, teríamos um ambiente pior que o 
registrado na seca de 1983. Paradoxalmente, chuvas incomuns também podem ocorrer. Como 
em 2004, quando choveu em um mês mais que toda a taxa anual. Isso aumenta a erosão do 
solo.    
 

Apesar dos prognósticos ruins, medidas de conservação ambiental s podem evitar 
a desertificação. No caso de um cenário de aquecimento global de até 2 graus, o 

processo pode ser freado. O primeiro passo seria a criação de áreas protegidas. Hoje, só 0,5% 
da caatinga está em unidades de conservação. Evitar que esses remanescentes sejam 
destruídos preserva a cobertura de árvores, fundamental para interromper a desertificação. Ao 
mesmo tempo, será preciso melhorar o acesso à água, com cisternas ou barragens 
subterrâneas. A idéia é colocar um impermeabilizante - que pode ser até uma lona de plástico 
- para evitar que a água dos rios temporários seja absorvida pelo solo durante a estiagem. 
"Estamos trazendo tecnologias de outros semi-áridos, como Israel e México, para garantir a 
sobrevivência da agricultura familiar", afirma Iedo Bezerra Sá, engenheiro florestal da 
Embrapa Petrolina, na Bahia. Também será preciso desenvolver novas variedades para o 

 

ALAGAMENTO 
Motoristas em um túnel alagado em São 
Paulo. Esta cena pode se tornar mais 
comum, com o aumento de temporais 
no Sudeste  

O QUE FAZER 

O QUE FAZER 



plantio, como o feijão caupi, da Embrapa, que consegue brotar em temperaturas mais 
elevadas. A empresa também pesquisa novos tipos de arroz e pastagens para garantir a 
criação de pequenos animais, como as cabras. "Não há receita de bolo, mas é possível salvar o 
semi-árido da desertificação", diz Bezerra Sá.  

A DESTRUIÇÃO DA LAVOURA 
 
 
Os impactos na agricultura nacional são as 
conseqüências mais alarmantes do aquecimento global. 
Em um cenário de aumento de temperatura de até 5 
graus, a produção agrícola brasileira perderia mais da 
metade de sua área cultivável. Lavouras como o café 
desapareceriam do território nacional. A capacidade de 
alimentar a população ficaria comprometida. Um 
cenário intermediário, de aumento de até 3 graus na 
temperatura regional, é o mais provável, segundo o 
pesquisador da Embrapa Eduardo Assad. Nesse caso, o 
país perderia muitas áreas cultiváveis. A da soja seria 
reduzida dos atuais 3,3 milhões de quilômetros 
quadrados para 2,2 milhões. O plantio ficaria restrito a 
algumas áreas na Amazônia, para o temor dos 
ambientalistas que lutam para defender a floresta.  

Uma das chances para reverter esse cenário são as variedades de plantas 
adaptadas às mudanças climáticas. "Com o melhoramento genético, podemos 

garantir que não ocorram grandes alterações na área plantada", afirma Assad. Essa adaptação 
acontece por meio do cruzamento das espécies comerciais, como a soja, com plantas do 
cerrado, escolhidas por serem resistentes a extremos de calor e seca. "O cerrado é a 
esperança de salvação para o agronegócio", diz. "Precisamos preservar esse ecossistema para 
buscar plantas nativas que vão garantir a agricultura." O cerrado, no entanto, é hoje a área 
mais visada para a expansão da soja e dos canaviais. Dois terços de sua vegetação original já 
desapareceram. O esforço de preservação tem de começar logo.  

O FIM DA PESCA 

A pesca é a atividade humana de busca por proteína mais antiga da humanidade. Talvez não 
tenha muito futuro. Pesquisas demonstram que restarão poucos pescadores depois das 
mudanças climáticas. Muitas das espécies de peixes de águas doces e do mar que consumimos 
correm o risco de ser extintas. Pior: há pouca disponibilidade de espécies criadas em cativeiro. 
No total, menos de 10% dos peixes ingeridos no mundo são de criadouros.  

Nos oceanos, o problema parece ser maior. Os ambientes já pressionados pela poluição e 
pesca descontrolada devem sofrer. Uma das ameaças é a destruição dos mangues, passíveis 
de ser alagados pela elevação do nível do mar, e dos corais, que seriam destruídos por uma 
mudança de acidez da água (provocada porque o mar absorve parte do carbono da 
atmosfera). Ambos funcionam como berçários naturais, que garantem a reposição dos 
estoques pesqueiros. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO) afirma que espécies de peixes migratórios e de alto-mar também podem 
ser extintas.  

Uma amostra do que pode vir por aí aconteceu em Abrolhos, na Bahia. Em 1998, durante uma 
onda de calor, houve um branqueamento de 85% dos corais. No branqueamento, os 
organismos que mantêm o coral vivo (e colorido) morrem, deixando apenas a estrutura 
calcárea, branca. "Foi um grande susto", diz Guilherme Dutra, biólogo da ONG Conservação 
Internacional. "Com sorte, cerca de 90% desses corais se recuperaram. Mas não sabemos o 
que pode acontecer caso a temperatura aumente 2 graus." Sem os recifes, muitas espécies de 
peixes, como os meros e as garoupas, perdem seu hábitat e local de reprodução.  

 

BRANCOS E FRACOS 
Corais do Caribe ficaram doentes pela 
temperatura elevada da água. Isso 
também aconteceu em nosso litoral  

O QUE FAZER 



Há poucos levantamentos de quais medidas podem evitar um colapso na pesca. 
De qualquer forma, a criação em cativeiro não parece ser a solução, porque ela 

destrói justamente as regiões de mangues e corais.  

UM EFEITO POSITIVO 
 
Nem todas as previsões são negativas. Com a 
possibilidade de aumento das chuvas no Sul, 
podemos ter um crescimento na produção de 
energia do país. Na região está 40% da capacidade 
instalada de geração de energia. "Isso pode ser um 
ponto positivo, apesar de aumentar o sedimento e 
reduzir o tempo de vida útil das usinas", diz Carlos 
Tucci, pesquisador da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. O incremento pode até compensar as 
perdas de geração em usinas do Nordeste, como 
Paulo Afonso, Três Marias e Sobradinho. Ou as 
perdas no Sudeste, que terá menos chuvas no 
inverno.  

 

 

Apesar de todos esses cenários e possíveis soluções, ainda falta muito para o Brasil ter um 
plano de combate ao aquecimento global. No início do mês, uma articulação encabeçada pela 
ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, começou a debater a questão com a Presidência da 
República. "Precisamos criar um plano nacional para o aquecimento global, pois os efeitos vão 
além da esfera ambiental e passam pela econômica e social", afirmou Marina. Agora, ela 
circula de ministério em ministério, tentando alertar o alto escalão para a gravidade da 
questão. Apesar do esforço da ministra, o governo federal ainda não acenou com datas para 
iniciar alguma ação.  

Para alguns cientistas, organizar ações e projetos de controle das mudanças climáticas pode 
ser uma grande chance para o país. Mesmo diante de todas as previsões catastróficas, muitos 
pesquisadores são otimistas: acreditam nas possibilidades brasileiras de aproveitar nossos 
recursos naturais para ajudar os países industrializados a reduzir - ou compensar - suas 
emissões poluentes. Esses países são os responsáveis por mais de 70% das emissões de gases 
que aquecem o planeta. E estão comprometidos na Convenção Mundial do Clima, da ONU, a 
reduzir suas emissões. Hoje, pelo Protocolo de Kyoto, os países signatários devem reduzir suas 
emissões em 5%. A partir de 2012, as metas devem ser revistas. Podem chegar a 50% de 
redução.  
 
Isso cria oportunidades para o Brasil. Uma delas é propor que os países desenvolvidos paguem 
pela conservação das florestas tropicais. A outra seria vender cotas em projetos que capturam 
os gases poluidores. São os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDLs). Os projetos 
envolvem ações como captura de metano dos lixões, reflorestamento e técnicas agrícolas de 
consórcio entre pasto e lavoura. Para alguns, é uma nova oportunidade de melhorar nossa 
economia. Desta vez, preservando nossos recursos naturais. "Já perdemos o bonde da História 
em relação à industrialização, ao crescimento econômico e à educação", diz Carlos Nobre, do 
Inpe. "Agora, temos elementos suficientes - florestas, combustíveis renováveis e energia limpa 
- para nos tornar uma potência em serviços ambientais." Seria uma chance inédita de crescer 
sem destruir nossa riqueza natural.  
 

OS DESAFIOS ATÉ 2100  

O QUE FAZER 

 

PENDURADO 
Caranguejo em um manguezal baiano. A 
elevação dos mares pode destruir a 
vegetação dos mangues e afetar o 
berçário de peixes. Além disso, a acidez 
da água pode ter impacto no 
desenvolvimento dos crustáceos  



O que o aquecimento global poderá 
fazer com o país nos próximos 93 anos  

Se nada for feito, a geografia do brasil poderá ter mudanças 
drásticas até o fim do século, segundo estudos recentes que 
apontam os possíveis impactos de um aumento de 
temperatura entre 2 e 5 graus Celsius no país. As ameaças 
mais graves são danos à agricultura, o desaparecimento de 
boa parte dos cardumes de nossa costa e a desertificação do 
Nordeste. Além disso, o litoral das regiões Sul e Sudeste 
poderia entrar na rota de furacões.  

 

1 - A Amazônia pela metade 
 
• A região oriental da floresta, mais vulnerável a mudanças 
climáticas, poderá secar. A grande savana da Venezuela 
formaria um corredor com o Planalto Central brasileiro - o que 
afetaria o regime de chuvas nas regiões Sul e Sudeste 

• A área remanescente poderá ter menos espécies de 
árvores, de tronco mais fino 

• Entre 60% e 70% da floresta de hoje poderá virar uma 
vegetação com árvores menores e menos diversidade, como 
uma mata de capoeira  



2 - Um deserto no Nordeste 
 
• Os depósitos de água subterrâneos, que alimentam poços 
na região do semi-árido, poderão secar. Uma área de 
900.000 quilômetros, 15,7% do território nacional, poderá 
virar um deserto  

• Cerca de 32 milhões de pessoas do agreste do Nordeste e 
de Minas Gerais poderão ter problemas de falta d'água. Isso 
aumentaria a migração para as cidades do litoral nordestino e 
do Sudeste  

• Com menos chuvas, as hidrelétricas gerariam menos 
energia  

3 - O fim do milagre da soja 
 
• A escassez de chuvas deverá prejudicar a produção de 
grãos no cerrado 

• A área plantável de soja (foto) seria reduzida em até 60%, 
mesmo com a irrigação. O aquecimento também favorece o 
aumento das pragas, como a ferrugem asiática 

• Extensos períodos de seca e pouca chuva afetam os ciclos 
das águas no Pantanal. Espécies como o tuiuiú e a arara-azul 
poderão sumir 

4 - O litoral mais pobre  

• O aumento da acidez na água dos oceanos é uma ameaça 
às espécies que formam conchas, como as ostras. Também 
afetará crustáceos, como camarões, caranguejos e lagostas 

• 80% das espécies migratórias, como tartarugas e baleias 
(foto), poderão ser extintas por alterações nas correntes 
marítimas, redução da oferta de alimentos e desaparecimento 
de praias  

• Deverá haver extinção de 90% das espécies comerciais dos 
mares. Espécies como atum e salmão são as primeiras na 
lista de extinção. Outras, como a garoupa, sofrerão com a 
destruição de manguezais e corais, importantes no ciclo de 
reprodução r  

5 - Mais chuvas e tempestades  
 
• Com o aumento do calor, o Sudeste deverá ficar 
inadequado para o plantio de café e frutas como maçã e 
pêssego 

• A quantidade de água que cai no Sudeste não vai diminuir. 
Mas as precipitações deverão se concentrar em períodos 
menores. Haveria grandes temporais e períodos de seca 
irregulares  

• Cerca de 60% do que restou da Mata Atlântica deverá 
desaparecer  



6 - Furacões nas grandes cidades 

• Rio de Janeiro e Recife deverão ser as cidades mais 
afetadas pela elevação do nível do mar. Erosões na costa 
litorânea poderão afetar cerca de 42 milhões de pessoas 

• O aumento da temperatura no Oceano Atlântico poderá 
trazer ciclones extratropicais ao litoral do Sul e Sudeste, 
inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. Furacões como o 
Catarina, que assolou Santa Catarina em 2004, poderão se 
tornar comuns nessas regiões 

• A garoa paulistana deverá acabar 

• Os refugiados da Amazônia e do semi-árido também 
deverão levar doenças endêmicas para os centros urbanos. As 
doenças causadas pela água contaminada, como a 
leptospirose, poderão aumentar com as enxurradas 

Fontes: Unicamp, Embrapa, UFRJ, Fiocruz, Ipam, WWF, USP, 
Agência Nacional de Águas, Ministério do Meio Ambiente, 
Inpe, Hadley Center e IPCC  

 Fonte: Época, n. 463, p. 62-69, 2 abr. 2007. 


