


Alguns padrões climáticos atuais são 
bem conhecidos, como os fenômenos El 
Niño e La Niña. Um padrão menos conheci-
do, mas igualmente importante é uma ca-
racterística de precipitação primária do pla-
neta: uma faixa de chuvas intensas que cir-
cunda o globo nos trópicos e migra para 
norte e para sul sazonalmente conforme a 
inclinação aparente do Sol. A região onde 
essas chuvas se concentram é conhecida 
como Zona de Convergência Intertropical 
(ITCZ, na sigla em inglês). 

Qualquer variação na temperatura do 
planeta, decorrente da radiação solar inci-
dente ou de gases do efeito estufa, pode 
afetar essa faixa de chuvas, responsável pela 
precipitação que irriga a agricultura equa-
torial. Essa faixa também desempenha 
papel importante nas monções da Ásia, 
África e índia e de grandes células de con-
vecção que transportam calor do equador 
para os polos. A freqüência e intensidade do 
El Niño e La Niña e a intensidade e duração 
da estação de furacões no Pacífico e no 
Atlântico podem ser influenciadas por va-
riações na posição da ITCZ. Um desvio per-
manente nessa faixa acarretaria mudanças 
nos regimes de chuva que alterariam drasti-
camente o ambiente equatorial, provocan-
do efeitos de dimensões globais. E temos 
boas razões para acreditar que essa faixa 
está se deslocando. 

Até recentemente, especialistas em 
clima não sabiam se a posição atual da linha 
média anual da faixa - de 3o a 10° de latitude 
norte no oceano Pacífico - permanecia na 
sua faixa histórica. Mas medidas de campo 
recentes, em latitudes que englobam a 
ITCZ, permitiram que nossos colegas e nós 

determinássemos como a faixa se deslocou 
nos últimos 1.200 anos. Foi constatado que 
nos últimos 400 anos ocorreu um grande 
desvio de cinco graus para norte - cerca de 
550 km. A descoberta desse deslocamento 
nos levou a uma conclusão alarmante: pe-
quenos incrementos no efeito estufa podem 
alterar drasticamente as chuvas tropicais. 
Agora podemos prever para onde a ITCZ se 
encaminhará nos próximos 100 anos, 
quando a atmosfera se aquecer ainda mais. 

INCÓGNITA MEDIEVAL 
ATÉ COMEÇARMOS A MAPEAR a história das 
chuvas tropicais, os cientistas dispunham 
de dados esparsos sobre a posição da ITCZ 
no último milênio. A faixa oscila próxima 
do equador, mas pode ter dezenas ou cente-
nas de quilômetros de largura, dependendo 
das condições locais e da estação do ano. 
Como a zona é bem mais pronunciada sobre 
o Pacífico, essa região é ideal para estudar 
seu comportamento. 

Cientistas conseguem determinar o 
perfil da intensidade solar a partir de isóto-
pos como carbono 14 em anéis de árvores, e 
berilio 10 em núcleos de gelo, mas, para re-
construir o perfil histórico dos gases de 
efeito estufa no mundo todo, é preciso ana-
lisar bolhas de ar aprisionadas em núcleos 
tubulares de gelo extraídos das regiões po-
lares. Comparando a emissão solar, os níveis 
de gases do efeito estufa e a posição da ITCZ 
ao longo dos séculos, é possível prever como 
a chuva tropical deverá se comportar. 

Experimentos permitiram identificar 
vários indicadores diferentes da temperatu-
ra global durante o último milênio. Dois pe-
ríodos ficaram de fora. Por volta de 800 d.C., 

as temperaturas globais eram semelhantes 
às do fim dos anos 1800. As temperaturas 
então aumentaram durante o Período Me-
dieval Quente (de 800-1200 d.C.), atingindo 
níveis similares aos do século 20. Gradativa-
mente as temperaturas se estabilizaram e 
diminuíram durante a Pequena Idade do 
Gelo (de 1400-1850 d.C.). 

Nas últimas duas décadas a radiação 
solar permaneceu praticamente constante, 
embora tanto a temperatura como os níveis 
de dióxido de carbono tenham se tornado 
significativamente mais altos que em qual-
quer período dos últimos 1.200 anos. 

Quando começamos nosso trabalho 
havia pouca informação sobre o passado do 
clima tropical. Sedimentos do assoalho 
oceânico, que podem fornecer registros do 
clima em escalas de tempo de milhares de 
anos, acumulam-se lentamente e contêm 
informação suficiente sobre os últimos mil 
anos. Corais produzem camadas anuais, 
mas esses organismos raramente vivem 
mais de 300 anos. 

O mapeamento da chuva poderá suprir 
a falta de informação sobre a posição da 
ITCZ no último milênio. Normalmente, não 
faz sentido determinar o índice de chuva 
que já se precipitou sobre o oceano. Mas pe-
quenas ilhas espalhadas pelo Pacifico abri-
gam lagos e lagoas que têm muita história 
para contar. Nos últimos seis anos coleta-
mos dezenas de núcleos sedimentares do 
fundo dessas águas em algumas das ilhas 
mais remotas do Pacífico. 

A pesquisa de campo é uma aventura 
cheia de reveses, problemas com equipa-
mento, barreiras de idioma e dificuldades 
de acesso aos locais de onde são retirados os 



núcleos de sedimentos. Quando 
chegamos à cidade de Majuro, 
por exemplo, a empresa aérea 
local, a Air Marshall Islands 
(mais conhecida pelos locais 
como "Air Talvez"), estava com 
dois aviões - de sua frota de 
duas aeronaves - quebrados. A 
viagem de dois dias, menciona-
da no início, para testar o barco 
modificado de uma empresa de 
pesca, que parecia absoluta-
mente inadequado para nave-
gar em alto-mar, terminou 
quando os motores pifaram na 
noite em que voltávamos de um 
atol das redondezas. 

Para retirar um núcleo sedi-
mentar sem perturbá-lo, perfu-
ramos o fundo do lago com 
longos tubos providos de tritu-
rador e broca. Praticamente em 
todos os locais que perfuramos 
havia somente uma seqüência 
de sedimentos. Às vezes encon-
tramos camadas gelatinosas 
vermelho-brilhante de vários metros de es-
pessura, formadas por cianobactérias, como 
no lago da ilha Washington. Em outras oca-
siões o sedimento era de lama marrom, rica 
em sulfeto de hidrogênio (bem malcheiro-
so!), contendo fragmentos de folhas de plan-
tas de manguezais e, às vezes, uma camada 
de conchas bivalves, como em Palau. 

Como caminhávamos com dificuldade 
pela lama, a pé, ou remávamos em águas 
rasas, costumávamos usar uma longa vara 
para sondar a profundidade dos sedimen-
tos e a presença de obstáculos traiçoeiros. É 
comum abortar uma tentativa de obter um 
núcleo de sedimentos quando se atingem 
rochas, coral primitivo, areia ou raízes. 

SEGREDO NOS LIPÍDIOS 
COMO A TAXA DE DEPOSIÇÃO de sedimentos é 
bastante variável, não sabemos até que pro-
fundidade é preciso chegar. Geralmente, 
um metro de sedimento contém informa-
ções sobre várias centenas de anos: nove 
metros de sedimento da ilha Washington, 
por exemplo, abrangeram 3.200 anos. 
Quando possível, tentamos chegar até o 
"leito de rocha" no fundo de um núcleo de 
sedimentos: um depósito de areia, coral ou 
rocha vulcânica indica a época em que o 
lago começou a acumular sedimentos; 
assim podemos obter um registro histórico 
mais completo do clima. 

Para atingir nossa meta, a reconstrução 
do regime de chuvas, precisamos medir ca-

racterísticas do ecossistema no clima atual 
para saber o que as mesmas medidas no 
ambiente antigo revelarão sobre o clima do 
passado. Por isso coletamos amostras de 
água em diferentes profundidades para de-
terminar a composição química e a razão 
isotópica de hidrogênio na água, além de 
traços de populações de algas e microrga-
nismos. Capturamos fitoplâncton, zoo-
plâncton e microrganismos em finos filtros 
de fibra de vidro, que são imediatamente 
preservados em gelo para podermos anali-
sar sua composição de lipídios - que englo-
bam todos os tipos de substâncias gorduro-
sas como óleos, gorduras, ceras, ácidos 
graxos etc. Também coletamos amostras de 
vegetação das vizinhanças para avaliar seu 
conteúdo lipídico. 

Depois de retirarmos cuidadosamente 
os núcleos de sedimentos do fundo do lago, 
precisamos levar as amostras para o labora-
tório sem perturbá-las. Para evitar que as 
camadas do núcleo se misturem, "secciona-
mos" meticulosamente os sedimentos supe-
riores, que são particularmente moles, em 
fatias de um centímetro e embalamos cada 
fatia em sacos plásticos etiquetados. 

Como já tínhamos seccionado os núcleos 
no local onde foram retirados, viajamos de 
volta para Seattle, para nosso laboratório na 
University of Washington, carregando 
montes de caixas de gelo cheias de núcleos 
de sedimentos e água e grandes caixas de 
papelão cheias de pedaços de núcleos que 

não requerem embalagem especial. Medin-
do os dois isótopos estáveis de hidrogênio 
nos lipídios de algas preservadas em cama-
das cada vez mais profundas de sedimentos 
e determinando a idade dessas amostras, 
podemos inferir a quantidade de chuva que 
ocorreu quando a flora era exuberante (ver 
quadro na pág. oposta). 

NOVOS DESERTOS 
AO LONGO DE VÁRIOS ANOS agregamos dados 
a um mapa cada vez mais preciso que iden-
tifica os locais históricos do ITCZ e o atua-
lizamos continuamente com resultados re-
centes. Embora ainda sejam necessários 
mais alguns meses para concluirmos a 
análise da última expedição - a Kosrae na 
Micronésia resultados de várias viagens, 
combinados com dados obtidos por cole-
gas, indicam que pequenas alterações na 
temperatura da atmosfera foram acompa-
nhadas de grandes mudanças no regime 
de chuvas tropicais durante a Pequena 
Idade do Gelo. Essas variações provoca-
ram a desertificação de regiões anterior-
mente consideradas úmidas, como Palau, 
e produziram chuvas abundantes em regi-
ões que anteriormente eram consideradas 
áridas, como o arquipélago de Galápagos. 
Quando a energia solar no topo da atmos-
fera diminui de dois décimos de um por 
cento durante cerca de 100 anos, a ITCZ 
migra para o sul, na direção do equador, 
em cerca de 500 km. 





Essa sensibilidade não é um bom 
prognóstico. O Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
destaca que, devido principalmente às 
emissões de gases de efeito estufa, as con-
centrações de dióxido de carbono da at-
mosfera deverão aumentar, até duplicar 
os níveis pré-industriais por volta da 
metade do século, e triplicá-los por volta 
de 2100. Esse aumento deverá provocar 
um aquecimento duas a três vezes maior 
na atmosfera, que as mudanças ocorridas 
no fim da Pequena Idade do Gelc. 

Durante a Pequena Idade do Gelo, a 
linha média da faixa de chuvas permaneceu 
ao sul de 5°N. Hoje ela oscila entre 3°N e 
10°N. Aumentos recentes nos gases do efeito 
estufa ameaçam deslocar o centro da faixa 
para mais cinco graus ao norte - 550 km -
por volta de 2100. Essa nova posição (8°N a 
15°N) alteraria significativamente a intensi-
dade de precipitação em várias regiões (ver 
quadro na pág. oposta). 

Nossas descobertas nas ilhas eviden-
ciam potenciais mudanças. A ilha Washing-
ton, localizada a 5o de latitude norte, recebe 
hoje três metros de chuva por ano, mas 400 
anos atrás recebia menos de um metro e 
sofria evaporação mais intensa. Inversa-
mente, as montanhas da ilha de San Cristó-
bal, a 1o de latitude sul, no arquipélago de-
sértico de Galápagos, eram extremamente 
úmidas durante a Pequena Idade do Gelo. 

Arqueólogos concluíram que em ilhas 
da Indonésia e do Pacífico Sul houve um 
aumento significativo na construção de 
fortificações que coincidiu com o último 
maior desvio para sul da posição da ITCZ. 
A maior parte das fortificações - estrutu-
ras em pedra para defesa contra a invasão 
de sociedades vizinhas - foi construída do 
início ao fim da Pequena Idade do Gelo. À 
medida que a faixa de chuvas deslocava-se 
para sul, ilhas que ficavam na sua borda 
norte tornaram-se mais secas, provavel-
mente forçando seus habitantes a fugir 
para locais mais aprazíveis ao sul; e isso 
poderia ter aumentado o medo de invasão 
entre as pessoas aí estabelecidas. 

Atualmente a tecnologia de dessalini-
zação e a navegação minimizam a depen-
dência das chuvas, mas um deslocamento 
da ITCZ de cinco graus para norte amea-
çaria milhões de pessoas que vivem perto 
do equador e dependem da agricultura de 
subsistência, sem mencionar a biodiversi-
dade tropical. Muitos países localizados 
na faixa atual de chuvas são sociedades 
em desenvolvimento. Provavelmente 
terão um grande crescimento demográfi-

co neste século e não disporão de recur-
sos para uma adaptação bem-sucedida. 

Áreas sob a influência direta da ITZC 
pela primeira vez (10°N a 15°N), como El 
Salvador, na América Central, e Manila, nas 
Filipinas, receberiam mais chuva anual-
mente e poderiam tornar-se mais úmidas. 
Regiões que já não estão mais sob a influên-
cia direta da faixa de chuvas (3°N a 8°N) re-
ceberiam menos chuvas e se tornariam 
mais secas. A questão se esse efeito climáti-
co seria contrabalançado em certos locais, 
pela força das monções asiáticas e indianas, 
ainda está sendo debatida. 

MENOS CAFÉ E BANANAS 
EM GERAL, ÁREAS ÚMIDAS do norte da Indo-
nésia, Malásia, Filipinas, Micronésia, Tai-
lândia e Camboja perderiam uma boa 
parte das chuvas que recebem hoje da 
ITCZ. As variedades de lavoura ideais para 
as condições de crescimento atual não flo-
resceriam mais. Por exemplo, os cafeeiros 
- da mesma forma que os vinhedos - pre-
cisam de muita chuva no início da fase de 
crescimento e requerem mais de 1,8 metro 
de precipitação total, para desenvolver 
grãos adequados. 

Na América do Sul, Equador e Colôm-
bia ficariam nas bordas da ITCZ e se tor-
nariam mais secos. A urbanização cres-
cente da Colômbia poderia torná-la com-
petitiva porque sua economia já não de-
pende tanto da agricultura. Mas a Colôm-
bia é o terceiro maior produtor de café do 
mundo e, como na Indonésia, a redução 
dais chuvas poderia afetar a cafeicultura a 
longo prazo. Muitas regiões produtoras de 
café, que se encontram abaixo de 8o de la-
titude norte, sofreriam problemas idênti-
cos por volta de meados ao fim do século 
21. Áreas no sul e ao longo da costa correm 
maior risco porque estarão mais distantes 
da faixa de chuvas. 

O futuro da indústria da banana no 
Equador pode ser desastroso. Bananas de 
qualidade precisam de temperaturas mais 
altas e de 2 a 2,5 metros de chuva por ano, 
mas o Equador já está bem abaixo da 
atual ITCZ e mal atinge o limite mínimo 
de precipitação. Um deslocamento da 
faixa provavelmente reduziria o índice 
pluviométrico a um metro ou menos por 
ano, por volta de 2100, acabando com a 
indústria nacional da banana. Uma queda 
drástica na produção de bananas pode 
acontecer muito antes. Nas Filipinas, no 
começo de 2010, praticamente metade 
das plantações produziram bananas me-
nores e abaixo do peso de comercialização 

devido a uma estação anormalmente seca. 
A agricultura de subsistência também 

seria afetada em todas essas regiões. 
Mesmo que as pessoas gravitassem em 
torno das cidades, a falta de alimentos lo-
calmente é uma receita para o desastre. 

Se a faixa continuar a migrar para 
norte, à taxa média que tem se mantido ao 
longo dos últimos 400 anos, é provável 
que também ocorram mudanças significa-
tivas nos regimes de chuva na região con-
tinental dos Estados Unidos. Algumas mu-
danças já começaram. O sudoeste ameri-
cano está sofrendo secas severas que per-
manecem por vários anos, e que provavel-
mente representarão o novo padrão 
normal no século 21, se os níveis dos gases 
do efeito estufa continuarem a aumentar 
nesse ritmo. Temperaturas mais altas e o 
contínuo deslocamento da faixa de chuvas 
para norte ameaçam deslocar a zona seca 
subtropical situada ao norte ITCZ, que 
atualmente se estende pelo norte do 
México, até a parte continental do país. 

Para os cientistas ainda não está claro 
se um deslocamento para norte afetaria a 
freqüência ou as dimensões de furacões e 
monções. Ainda temos de examinar todos 
os parâmetros capazes de afetar os pa-
drões do El Niño e La Niña. 

Ainda há muito trabalho a ser realiza-
do antes de soar o sinal de alarme. Mode-
los climáticos por computador não repro-
duziram satisfatoriamente os padrões tro-
picais de precipitação do passado nem do 
presente. Se os modeladores do clima pu-
derem usar dados de núcleos de sedimen-
tos e outras fontes para produzir padrões 
mais realistas, o mundo poderá confiar 
mais nas projeções de chuvas futuras. 

Continuaremos a estudar os sedimen-
tos de ilhas tropicais na ITCZ e ao norte e 
ao sul dela, para definir melhor a posição 
da faixa de chuvas durante todo o milênio 
passado e para prever onde ela se posicio-
nará nas próximas gerações. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 9, n. 107, p. 42-47, abr. 2011.




