
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

recente seca de grandes pro
porções que se abateu sobre a 
Amazónia ocidental e central 
tem suscitado várias questões 
sobre sua possível relação com 

o aquecimento global ou mesmo com 
desmatamentos e queimadas locais. A 
imprensa mostrou leitos de rios quase 
secos, expondo imensas áreas de vár¬
zea. A intensidade da seca - medida 
pelo nível do rio Negro no Porto de 
Manaus - foi sem paralelo e atingiu o 
menor valor da série histórica que teve 
início em 1902, época da inauguração 
deste porto. O rio próximo a Manaus 
chegou a um nível tão baixo que expôs 
pela primeira vez hieróglifos que po¬
dem ter sido feitos de 5 a 6 mi l anos 
atrás por civilizações antigas da Ama¬
zónia. Mas há alguma coisa de anor¬
mal nas secas da Amazôn ia? 

A Amazônia apresenta números 
exuberantes como sistema natural: 
abriga até 15% da biodiversidade do 
planeta; despeja no Oceano Atlânt ico 
aproximadamente 18% do fluxo de 
água doce de todos os rios do mundo; 
armazena entre 100 e 120 bilhões de 

toneladas de carbono na sua biomas-
sa, funcionando como grande reserva¬
tório de carbono; o mecanismo de 
produção de suas chuvas constitui-se 
numa grande fonte de calor para as 
circulações atmosféricas, com impac¬
tos para todo o planeta. 

As variações climáticas interanuais 
das chuvas da Amazônia fazem parte 
da variabilidade natural do clima tropi¬
cal da América do Sul e os ecossistemas 
normalmente estão adaptados a elas. O 
que chama a atenção é que, num curto 
intervalo de seis anos, do início da seca 
em 2005, observamos a mais drástica 
seca, em 2010, e a terceira maior seca no 
rio Amazonas em 2005 - a segunda 
maior seca ocorreu em 1963 -, e ainda 
tivemos a maior enchente do mesmo 
rio em 2009. Em poucos anos, portanto, 
vários recordes climáticos foram ultra¬
passados. O que poderia estar aconte¬
cendo? Não temos uma explicação 
completa sobre o porquê de tantas 
cheias e secas na bacia amazônica em 
tão pouco espaço de tempo. Isso gerou, 
claro, enorme interesse científico na¬
cional e internacional em estudar tais 

fenômenos, mas é cedo para afirmar 
quando teremos explicações completas 
sobre essas anomalias climáticas, ain¬
da que vários estudos já estejam pron¬
tos para publicação em 2011. 

HIPÓTESES 

A causalidade mais imediata, o que 
fez as chuvas atrasarem, a ciência pode 
explicar. A questão é: por que essa coin¬
cidência de extremos climáticos num 
curtíssimo espaço de tempo? Há 108 
anos existem registros nos níveis do rio 
Negro, em Manaus e não há nada pare¬
cido com o que observamos nesse perí¬
odo. Uma das possibilidades, não é a 
única, é: se o planeta continuar aque¬
cendo da forma como vem acontecen¬
do nas úl t imas décadas, em 50 anos es¬
se tipo de extremo climático se tornará 
uma variação climática habitual. Por¬
tanto, se não conseguirmos reverter o 
aquecimento global, essas flutuações 
exacerbadas podem ser uma amostra 
de como será o clima no futuro. 

Para falar de secas, é preciso carac¬
terizá-las. Há basicamente dois tipos 
de seca na Amazônia : um primeiro t i -

po, mais comum, são as causadas, 
principalmente, por per turbações cli¬
máticas que se originam no Oceano 
Pacífico associadas com seu aqueci¬
mento (fenómeno conhecido como El 
Nino) . O El N iño causa a seca acentua¬
da no norte e leste da Amazônia . 

Outro tipo de seca, normalmente 
mais raro, é induzido quando o Oceano 
Atlântico Tropical ao norte do Equador 
está mais quente, o que muda a circula¬
ção atmosférica na Amazônia, dimi¬
nuindo as chuvas, uma vez que o trans¬
porte de umidade pelos ventos alísios 
deste oceano para dentro do continen¬
te diminui. Nesse caso, a seca se mani¬
festa mais no oeste e sudoeste, como foi 
o caso em 1963,2005 e, novamente, em 
2010. Apesar de hoje termos um bom 
entendimento desses dois tipos de se¬
ca, o que nós não temos ainda é a capa¬
cidade de prever a longo prazo, por 
exemplo, como vai ser o regime de chu¬
vas nos próximos anos ou décadas. 

Também é preciso diferenciar se¬
cas meteorológicas de secas hidroló¬
gicas em uma bacia de drenagem. O 
que vimos em 2010 foi a mais drástica 



seca hidrológica do registro histórico, 
que isolou várias comunidades ribei¬
rinhas, ocasionando um desastre na¬
tural que afetou mais de 60 m i l pes¬
soas. Ocorreu uma d iminu ição das 
chuvas no oeste-sudoeste da Amazô¬
nia, isto é, o canal pr inc ipal do Ama¬
zonas recebeu fluxos menores de 
água dos t r i bu t á r io s da margem di¬
reita. O déficit de chuva t ambém 
atingiu alguns t r i bu t á r i o s da mar¬
gem esquerda or ig inár ios do hemis¬
fério norte. A combinação dessas du¬
as "ondas de seca" vindas de ambos 
os hemisfér ios resultou na menor va¬
zão registrada no canal principal . 

HÁ RELAÇÃO COM O DESMATAMENTO? 

A análise das secas da A m a z ô n i a 
de 2005 e 2010 indica com relativa se¬
gurança as causas prováveis que de¬
vem ser buscadas na circulação global 
da atmosfera e na interação da atmos¬
fera com os oceanos tropicais. Vários 
estudos realizados colocam as maio¬
res temperaturas da superfície do mar 
no Oceano At lânt ico Tropical ao norte 
do Equador como fator deflagrador 
das secas. Possivelmente, nesse caso, 
desmatamentos e queimadas não po¬
dem ser responsabilizados como prin¬
cipais fatores causadores. N u m ano de 
seca, tipicamente há mais queimadas, 
lançando mais aerossóis na atmosfera. 
Há uma teoria sobre o efeito dessa "fu¬
maça de queimadas" sobre as chuvas, 
no sentido de causar o atraso do início 
da estação de chuvas. Se isso, de fato, 
estiver ocorrendo, as queimadas pas¬
sariam a ser o fator de intensificação de 
uma seca iniciada por outras causas. 

Saindo um pouco da várzea do rio 
Amazonas, vale a pena questionar o 
efeito de secas sobre a floresta de terra 
firme. A floresta tropical úmida so¬
mente existe onde a estação seca é 
curta, isto é, deve existir água no solo 
para manutenção da floresta tropical 
durante todo o ano. Como secas inten¬
sas têm ocorrido aparentemente com 
mais freqüência, uma pergunta mais 
ou menos óbvia é se há um l imite de 
chuva abaixo do qual não seria possí¬
vel manter a floresta tropical (mas, an¬
tes de responder, é preciso esclarecer 
que a floresta resiste galhardamente a 
uma seca intensa. A mortalidade de 
árvores aumenta, mas as coisas vol¬
tam ao normal com o retorno das chu¬
vas regulares). Existe um cálculo para 
isso: o grau de impacto de mudanças 
cl imáticas na floresta é uma combina¬
ção dos níveis de chuva e do aumento 
de temperatura. Então, se o aqueci¬
mento global ou o desmatamento na 
A m a z ô n i a causar uma m u d a n ç a per¬
manente do clima, em que a soma mé¬
dia da chuva na região d iminua em 
torno de 10% ou 15% e a temperatura 
aumente quatro graus; as duas coisas 
ocorrendo, mais de 50% da A m a z ô n i a 
poderá se tornar propício a outros t i -

pos mais secos de vegetação. Com is¬
so, ou teremos uma floresta seca ou 
um tipo de savana bastante degrada¬
da, diferente do cerrado do centro e do 
sul da Amazônia , pelo empobreci¬
mento em diversidade biológica. A es¬
se processo, a literatura científica tem 
dado o nome de processo de "savani-
zação" da Amazônia , querendo dizer 
que mudanças climáticas de origem 
global (por exemplo, aquecimento glo¬
bal devido à emissão antropogênica 
de gases de efeito estufa) ou local/re¬
gional (por exemplo, desmatamentos) 
tornam o clima regional mais pareci¬
do com aquele das savanas tropicais, 
com longos períodos de estiagem. 

Uma pergunta muito freqüente é 
saber até que ponto o clima - principal¬
mente o regime de chuvas de outras 
partes do Brasil fora da Amazônia- po¬
deria ser alterado por desmatamentos 
de grande escala daquela região. Hoje, 
não conseguimos estabelecer uma re¬
lação clara entre as chuvas da Amazô¬
nia e o clima do restante do país. Há um 
número pequeno de estudos que indi¬
cam a relação com a chuva de inverno 
no sul no Brasil, norte da Argentina e 
Uruguai. Nesse caso, se não houvesse 
floresta, provavelmente a evaporação 
ocorrendo na Amazônia seria menor 
durante a estação seca. As correntes at¬
mosféricas carregam ar que atravessa a 
Amazônia para o sul, principalmente 
para o sudeste da América do Sul, na 
região mencionada acima. Hipotetica¬
mente as chuvas de inverno nesta re¬
gião poderiam ser afetadas por receber 
menos vapor d'água trazido pelos ven¬
tos. A floresta é muito importante para 
o cl ima da própria Amazônia . As chu¬
vas seriam menores na Amazônia se 
não houvesse a floresta. A influência do 
clima da Amazônia no resto do país e 
no clima do mundo é algo sobre o qual 
temos algumas idéias científicas sendo 
exploradas, mas não há qualquer com¬
provação forte, ainda que não se possa 
descartas mudanças remotas no clima 
de regiões distantes se a Amazônia for 
desmaiada. 

CONCENTRAÇÃO DEGÁSCARBÔNICO 

O aquecimento global e o desmata-
mento são fatores que afetam negati¬
vamente a resiliência dos ecossiste¬
mas da Amazônia . Entretanto, o gás 
carbônico pode funcionar no sentido 
contrár io, isto é, aumentando a resili-
ência. Lembremos que as concentra¬
ções do CO2 estão aumentando na at¬
mosfera em função das emissões 
antropogênicas, sendo esse o princi¬
pal gás de efeito estufa responsável pe¬
lo aquecimento global. O CO2 é um 
combustível da fotossíntese. Quanto 
mais CO2 houver na atmosfera, mais 
matéria orgânica as plantas vão pro¬
duzir, utilizando menos água - até cer¬
to limite. O que nós não sabemos é co¬
mo um sistema complexo como uma 

floresta tropical responde ao aumento 
do C O 2 . Sabemos é que uma floresta 
com muitas espécies não responde da 
mesma maneira que uma planta isola¬
damente. Vários experimentos foram 
feitos no hemisfério norte e mostra¬
ram o quanto as florestas de lá acumu¬
lam CO 2 .O valor acumulado foi de 25% 
do valor máximo de acúmulo que se 
poderia esperar pelo aumento teórico 
da fotossíntese. Isso porque a floresta é 
um sistema complexo que responde a 
uma série de fatores (por exemplo, 
água no solo, limitação de nutrientes, 
entre outros) e não somente ao CO2. 

A grande incerteza em relação à 
Amazôn ia é que não sabemos como a 
floresta tropical responderá ao aumen¬
to de CO2, porque nunca fizemos um 
experimento desses. É algo nada tr ivial 
fazer tal experimento na floresta, ou 
seja, manter um pedaço de floresta tro¬
pical com concentrações elevadas de 
CO2 por vários anos e, na Amazônia , 
seria menos trivial ainda. Portanto, 
não sabemos precisamente como a flo¬
resta tropical responde ao aumento da 
quantidade de CO2 na atmosfera, o que 
torna mais urgente a necessidade de 
realizar tal estudo de campo. 

PERDA DA RIODIVERSIDADE 

Reconheçamos que o grande efei¬
to de uma m u d a n ç a cl imática na 
A m a z ô n i a é a possibilidade de perda 
colossal de diversidade biológica. O 
impacto na biodiversidade pode ser 
direto devido a desmatamentos e 
queimadas, ainda que não tenhamos 
boas estimativas do que pode estar 
acontecendo, já que aproximada¬
mente 17% da área da floresta Ama¬
zônica já foi desmaiada e ocorrem 
milhares de incêndios florestais Io¬
dos os anos, afelando a resiliência 
dos ecossislemas. O impacto indireto 
na biodiversidade pode dar-se por 
meio de uma lenta, mas inexorável, 
alteração de ecossistemas mais adap¬
tados a climas mais quentes e com 
período de estiagem mais longo, tipi¬
camente ecossistemas de savana tro¬
pical, que delem a vaniagem adicio¬
nal de conviver com o fogo, já que a 
floresta tropical ú m i d a é praticamen-
le impenelrável pelo fogo. 

Os desmatamenlos da Amazônia 
vêm decrescendo significativamenle 
nos úl t imos anos, lendo a taxa anual de 
desmatamento caído 65% em 5 anos 
na porção brasileira da Amazônia . Este 
falo tem colocado o Brasil em posição 
de l iderança em duas das convenções 
ambientais internacionais das Nações 
Unidas: a convenção sobre mudanças 
climáticas e a convenção sobre diversi¬
dade biológica. Para a primeira, a redu¬
ção dos desmatamentos implica que as 
emissões brasileiras de gases de efeito 
estufa vêm caindo e devemos lembrar 
que desmatamento de florestas e do 
cerrado é a principal fonte de emissões 

do país. Esta redução dos desmata-
mentos foi fundamental para o Brasil 
ver aprovada a legislação que estabele-
ce meias de redução de emissões até 
2020, lembrando que são as metas mais 
ambiciosas de qualquer país em de¬
senvolvimento. Deve-se lambem à re¬
dução dos desmatamentos a posição 
de proeminência do país na recente e 
bem-sucedida conferência das parles 
da convenção de diversidade biológica, 
em Nagoia, Japão, na qual se chegou a 
acordos importantes para a proteção 
da biodiversidade global. 

As possíveis mudanças climáticas 
na Amazônia podem afetar as grandes 
hidrelétricas planejadas para a região. 
O exemplo de Belo Monte, no rio X in¬
gu, pode ser tomado como paradigmá¬
tico pelo lado climático, mesmo sem 
levar em conta outros aspectos. A 
maioria dos cenários de mudanças cli¬
máticas indica a redução das chuvas 
na bacia do X i n g u e o aumento da sa¬
zonalidade destas (estação seca ainda 
mais seca) durante século, isto é, 
podendo ocorrer ainda durante boa 
parte da vida útil do empreendimento. 
Nesse caso, o potencial de energia fir¬
me poderá diminuir significativamen¬
te no futuro, tornando o investimento 
improdutivo. Estranhamente, cená¬
rios de mudanças climáticas ainda 
não foram levados em consideração 
no planejamento energético brasileiro 
no tocante a aproveitamentos hidrelé¬
tricos no futuro. 

O que fazer para evitar a savaniza-
ção da Amazônia? Bem, o primeiro 
ponto é que isso está ao alcance dos 
brasileiros. É preciso construir políti¬
cas públicas que enfoquem a redução 
dos desmatamentos da Amazônia , al¬
go que vem ocorrendo nos úl t imos 
anos. Vamos dizer que estamos no ca¬
minho certo uma vez que o desmata-
mento está diminuindo. Precisamos 
continuar e reduzi-lo para próximo de 
zero. Agora, mesmo que consigamos 
fazer tudo isso, se o aquecimento glo¬
bal continuar sem alterações, na se¬
gunda metade século já vamos 
ler efeitos muito graves na Amazônia . 
E isso pode levar a um risco de savani-
zação da região. Podemos zerar o des-
matamento, mas isso será 
com a continuidade e aceleração do 
aquecimento global. Temos de criar 
uma estratégia mundial de redução 
das emissões, não só no Brasil. Este é o 
grande desafio. Se não reduzirmos as 
emissões da queima de 
fóssil, que é a principal forma de emis¬
são de gases de efeito estufa, pagare¬
mos um preço muito mesmo se re¬
duzirmos os desmatamentos a zero. 

Text Box
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