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A seca eo desmatamento 

Odesmatamento na Amazonia deve es
tar contribuindo de alguma forma pa

ra a atual seca que atinge o Sudeste, mas 
nao temos dados para explicar uma que
da de precipitar;:ao tao dnistica somente 
por essa contribuir;:ao. 

A ligar;:ao entre a reciclagem de agua 
pela floresta amazonica e 0 transporte de 
vapor d'agua do Norte do pais para o Su
deste, nos chamados 'rios voadores'' e bern 
documentada. Escrevi sobre esse tema na 
Ciencia Hoje ha uma decada (ver 'A agua 
de Sao Paulo e a floresta amazonica', em 
CH 203). No entanto, a redur;:ao das chu
vas no Sudeste, este ano, e muito despro
porcional em relar;:ao ao aumento da area 
desmatada de 2013 para 2014. Algum tipo 
de que bra nos jatos de nivel baixo - ven
tos que transportam vapor d'agua na bai
xa atmosfera- poderia explicar a diferen
r;:a , mas os dados existentes nao permitem 
afirmar que isso aconteceu. 

Outros fatores tambem podem ter in
fluenciado a atual seca. Estamos no inicio 
do fenomeno El Niiio (o aquecimento 
excessivo das aguas do oceano Pacifico, 
que afeta o clima da America do Sul), 
mas este nao mostra severidade fora do 
normal, capaz de explicar a seca. As aguas 
do oceano Atlantica, diante do litoral do 
Sudeste, tam bern estao mais quentes que 
o normal, o que deve influenciar o padrao 
de chuvas. Alem disso, uma massa de ar 
estacionada sobre o estado de Sao Paulo 
inibiu a entrada de frentes frias vindas 
do sul do continente, que normalmente 
provocam condensar;:ao de vapor d'agua 
e geram precipitar;:ao. 

Apesar da incerteza sobre as causas 
da seca, e importante aprender as lir;:oes 
que essa ocorrencia nos ensina. A pri
meira lir;:ao diz respeito ao 'desenvolvi
mento' da Amazonia: se este continuar a 
seguir o curso atual, com pianos para a 
construr;:ao de rodovias, barragens e ou
tras estruturas que contribuem para o 

desmatamento, e com subsidios para a 
destruir;:ao da floresta, em uma larga gama 
de politicas perversas, faltara agua, sim, 
em Sao Paulo. Nesse caso, porem, a fal
ta nao estara associada apenas a uma 
variar;:ao de chuvas de urn ano para outro: 
sera permanente. 

]a a segunda lir;:ao esta ligada aos efei
tos do aquecimento global. A variabilida
de climatica dita 'natural' vern aumen
tando devido a esse aquecimento. Isso 
significa que eventos extremos do clima 
como secas e inundar;:oes, serao cada vez 
mais severos e mais frequentes, em com
parar;:ao com os padroes hist6ricos. 

Fica evidente a necessidade nao ape
nas de adaptar;:ao as novas condir;:oes, mas 
tambem de luta contra o chamado efeito 
estufa. 0 combate as causas das mudan
r;:as climaticas precisa ser feito de modo 
muito mais serio do que tudo o que se 
viu ate agora. A posir;:ao do Brasil nessa 
questao continua a ser a que o pais apre
sentou na Conferencia das Partes da 
Convenr;:ao das Nar;:oes Unidas sobre 
Mudanr;:a do Clima, em Durban, na Afri
ca do Sul, em 2011: a de que o pais acei
taria uma meta de redur;:ao de emissoes 
(de gases que contribuem para o efeito 
estufa), dentro da Convenr;:ao de Clima, 
mas somente se todos os outros paises do 
mundo concord ass em em fazer o mesmo. 
E uma formula para nao assumir nenhum 
compromisso vinculante. 

Espera-se que os eventos atuais- como 
a drastica seca em Sao Paulo - levem a 
uma mudanr;:a na posir;:ao brasileira em 
relar;:ao as mudanr;:as climaticas: com isso, 
o pais assumiria urn papel de lideranr;:a 
nessa questao, em vez de adotar a estra
tegia de ser 0 ultimo a 'entrar no bonde'. 
Essa mudanr;:a estaria fortemente vincu
lada ao interesse nacional, porque o Bra
sil esta entre os pafses que mais sofreriio 
se uma redur;:ao nas emissoes globais niio 
acontecer a tempo. II 


