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'E U A PERSPECTIVA 
real a temperatura 
de Manaus 
CHEGAR A 500' 
Segundo cientista mais citado no mundo na area de 
aquecimento global, conforme o lnstituto de lnforma~oes 
Cientfficas (Thomson-lSI), o americana Philip Fearnside tem 
como base a cidade de Manaus, alem de ser pesquisador 
titular do lnstituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (lnpa). 
Ha mais de 40 anos, ele estuda problemas ambientais na 
Amazonia brasileira, inclusive ja morou 2 anos na rodovia 
Transamazonica. Graduado em Biologia pela Universidade 
do Colorado e com mestrado em Zoologia pela Universidade 
de Michigan e doutorado em Ciencias Biol6gicas, tambem 
par Michigan, Fearnside vem promovendo desde 1992 a 
capta~ao do valor dos servi~os ambientais da Floresta 

· Amazonica como forma de desenvolvimento sustentavel 
para as popula~oes rurais na regiao. 
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Essa diferen~a e 
ar acima de n6s e 
um dos principais 
fatores que expli
cam a diferen~a 
de temperatura 
entre Ia e aqui. E. 
a medida que 0 

ar vai esquentan
do, a temperatura 
aumenta. Hoje 
ja temos picas 
de temperaturas 
de 40° emMa
naus. )a imaginou 
chegarmos a 50°? 
E essa e uma 
perspectiva real. E 
isso afeta dire
tamente a posst
bilidade da vida 
humana" 

FRED SANTANA 

EM TEMPO- 0 que e real e 
0 que e mito sobre a afirma
~ao de que o clima na regiao 
amazonica esta mud an do? 

ilip Feamside - 0 -clima 
na regiao realmente esta mu
dando: Mas nao apenas dela. 
A temperatura do planeta esta 
mudando. Os dados deixam isso 
claro. Desde 1 900, a temperatu
ra subiu um grau, mundialmen
te. E importante lembrar que 
mais de 70% da superffcie do 
planeta e composta de agua. A 
media mundial e muito influen
ciada pelo que acontece nos 
oceanos. Mas oar aquece muito 
mais facilmente do que a agua. 
E a popula~ao humana esta nas 
areas onde o ar predomina. 
Por isso, regioes como Manaus, 
muito afastadas do mar, tem 
temperatura mais elevada do 
que outras localidades. 0 pro
blema e que as previs6es de 
aumento de temperatura para 
este seculo sao muito maiores 
que um grau. Ate o final deste 
seculo, a temperatura do pla
neta devera subir quatro graus. 

0 acordo de Paris (conjunto de 
medidas de redu~ao de emissao 
de di6xido de carbone a partir 
de 2020 negociado na COP-21 , 
em dezembro de 2015) previa 
a redu~ao em 1 ,5 graus. 

EM TEMPO - Em Manaus, 
perfodo de chuvas e de sol 
intenso eram bern definidos. 
Hoje, nao ocorre mais tanta 
chuva no invemo e o verao 
e cada vez mais Iongo. Por 
que isso ocorre? 

PF - Junto com esse au
mente de temperatura esta a 
mudan~a do regime das chu
vas. Ha dois fenomenos que 
alteram as chuvas na regiao 
e que possuem liga~ao direta 
com o aquecimento global. Um 
e o El Niiio, que causa grandes 
secas na regiao, principalmente 
no Estado de Roraima, como a 
de 1997. 0 outro fenomeno e 
o aquecimento sobre o oceano 
Atlantico Tropical. Foi uma de las 
quem causou a grande seca de 
2005 no Amazonas e no Acre, 
inclusive com incendios. E essa 
agua esta esquentando porque 
ha diminui~ao de poeira, vinda 
dos desertos, que formava uma 
especie de capa protetora sobre 
a regiao. E com o aquecimento, 
ha mais calor e mais chuvas. 
Esta chovendo mais no mundo 
todo, nao apenas aqui. E como e 
algo cfclico, cada vez ha menos 
prote~ao, cada vez mais calor e 
cad a vez mais chuvas. Em 201 0, 
quando houve registro de uma . 
das maiores secas da hist6ria, 
os dois fenomenos acontece
ram. E e precise se preocupar 
com os do is extremes: o aumen
to das cheias tambem e algo 
para ficar atento. Ha tambem a 
perda de arvores durante as se
cas. Um ser vivo con some mais 
agua quando esta mais quente. 
E com as secas, ha menos agua 
e as arvores acabam morrendo. 

EMTEMPO-Noanopassa
do e infcio de 2016, Manaus 
ficou encoberta pela fuma~a 
das queimadas. Esse parece 
ser urn problema comum na 
regiao. 0 quanto esse pro
blema afeta a regiao? 

PF - Se somarmos a isso os 
incendios aos fatores ja men
cionados, a perda de vegeta
~ao e consideravel. Ao menos a 
morte natural das arvores gera 
aumento de C02 no ar, o que 



e benefico para a vegeta~ao 
que acaba precisando menos 
de agua. Mas as queimadas 
causam um dano irreparavel. 
Af, a vegeta~ao morre definiti
vamente. E ha outros processos 
de degrada~ao, como o des
matamento que tambem esta 
aumentando gradativamente. E 
como o desmatamento abre es
pa~o dentro da floresta, ela fica 
mais vulneravel aos incendios. 

EM TEMPO - 0 senhor 
tern abordado a influen
cia de fatores externos na 
Floresta Amazonica. E o 
inverso? 0 que acontece 
ao resto do meio ambien
te com esses fenomenos 
ocorrendo na Amazonia? 

PF - Uma das primeiras con
sequencias e o aumento da 
emissao de gases que contri
buem para o efeito estufa. Me
tade dos pesos das arvores e de 
carbona. Na sua decomposi~ao, 
sao liberados C02, gas carbonico 
e metana, gases que aumentam 
o efeito estufa. Alem disso, a 
floresta recicla agua potavel. A 
agua daqui vai para Sao Paulo, 
enchendo os reservat6rios de 
Ia na epoca de chuvas. Se ha 
menos chuvas aqui, ha menos 
agua transportada para Ia. A 
atual crise hfdrica paulista vem 
desse problema. E e algo a ser 
dito para quem defende que a 
terra amazonica seja transfor
mada em pastagem. 

EM TEMPO - Qual a sua 
avalia~ao do resultado da 
COP21 ? Foi satisfat6rio? 

PF - Foi um grande avan~o 
comparado ao que tfnhamos 
antes, mas muito aquem do 
que realmente precisamos. E 
preciso tra~ar metas mais cla
ras, ter compromisso dos pa
fses envolvidos para diminuir 

uma quantidade determinada 
de toneladas de gas carbonico 
ao ano e as san~oes, caso nao 
seja possfvel cumprir a meta, 
nao essa promessa vaga fei
ta em Paris. Em todo caso, e 
preciso reconhecer o avan~o. 
As autoridades se preocupam 
apenas com a quantidade de 
carbona que eles despejam e 
esquecem que ha fenomenos 
naturais que causam perda e 
nao sao compensados. Voce 
pode nao ser responsavel pelo 
despejo de carbona causado 
pelo El Nino, mas precisa com
pensar do mesmo jeito, porque 
ele far a falta. E algo espinhoso, 
mas tem de ser feito. 

EM TEMPO - 0 que exa
tamente e o El Nino? 

PF - El Nino e o aqueci
mento das aguas dos mares. 
E energia que entra no oceano 
pelo aumento da temperatura 
do pi aneta e pelo aumento da 
incidencia de energia solar. E 
essa energia nao sai por causa 
da atmosfera, algo que nao 
pode deixar de existir,ja que e 
ela que torn a a terra habitavel. 
Para se ter ideia do efeito do 
ar na temperatura, na mesma 
latitude equatorial temos a 
Cordilheira dos Andes, que 
tem diferen~a de apenas 5 
mil metros de altura para 
Manaus. Essa diferen~a em ar 
acima de nos e um dos prin
cipais fatores que explicam 
a diferen~a de temperatura 
entre Ia e aqui. E, a medida 
que o ar vai esquentando, a 
temperatura aumenta. Hoje 
ja temos picos de tempe
raturas de 40° em Manaus. 
Ja imaginou chegarmos a 
50°? E essa e uma pers
pectiva real. E isso afeta 
diretamente a possibilidade 
da vida humana. 

EM TEMPO - A matriz 
energetica brasileira esta 
baseada em derivados do 
petr61eo. Qual a sua ava
lia~ao e a importincia dis
so para o clima? 

PF - E muito importante di
versificar nao apenas no Brasil, 
mas no mundo todo. E impor
tante apostar em combustf
veis menos poluentes como o 
etanol. 0 problema e que um 
dos maiores investimentos do 
governo brasileiro sobre essa 
questao sao as barragens para 
hidreletricas. 56 que infeliz
mente essa safda nao e boa. A 
morte da vegeta~ao, em virtude 
da constru~ao das barragens 
aumentam significativamente 
a emissao de gases como o 
C02 e o metana. Este possui 
impacto concentrado imedia
to para o aquecimento global. 
Enquanto uma molecula de C02 

pode ficar ate 1 0 anos no ar, 
uma molecula de metana fica 
menos tempo, mas com aque
cimento maior. E o pior e que 
estao previstas cada vez mais 
barragens na Amazonia, com 
distribui~ao para locais cada 
vez mais distantes. Sendo que 
20% dessa energia se perde na 
propria distribui~ao. lsso sem 
contar o desperdfcio. 0 Brasil 
e um dos unicos a utilizar ener
gia no chuveiro eletrico, por 
exemplo. E isso consome 5% 
da energia gasta no pafs. Sobre 
a matriz energetica brasilei
ra, o Brasil tem muitas outras 
op~oes. 0 pafs e um dos mais 
sortudos do mundo com rela~ao 
a recursos naturais. 0 litoral 
brasileiro possui extensao e 
ventos constantes. 0 potencial 
para utilizar energia e61ica e 
enorme. Ela poderia suprirtoda 
a demanda brasileira. Bastaria 
possuir matrizes auxiliares para 
uma eventual falha. 


