
1 Encontro em Manaus 

Thiago de Mello, Niro Higuchi e 
Fearnside debatem aquecimento 
Palestras dos cientistas foram antecedidas por pronunciamento do poeta amazonense 

As "Mudanças Climáticas: 
Desafio do Desenvolvimento 
Global" foi o tema do sim
pósio de ontem, no Centro 
de Projetos e Estudos Am
bientais do Amazonas (Ce
peam) da Associação Brasil 
Soka Gakkai Internacional 
(BSGI). 

Estiveram reunidos espe
cialistas sobre mudanças 
climáticas, entre eles Philip 

~ Fearnside e Niro Higuchi, do 
Instituto Nacional de Pesqui
sas da Amazônia (lnpa), além 
do poeta Thiago de Mello. 

Higuchi falou sobre o moni-
toramento realizado em três 
parcelas de florestas primá
rias de um hectare cada, o 
qual é feito há 26 anos. 

Ele explicou que durante 
esse período vem sendo estu
dada a dinâmica da floresta 
frente aos fenômenos climá
t icos observados. "Ocorre
ram três EI Ninos (1983, 1997 

PesQuisadores Niro Higuchi e Philip Fearnside avaliaram mudanças climáticas na Amazõnia 

e 2003) e uma EI Nina em 
2000, além de uma seca em 
2005. O interessante é que 
a floresta cresceu e, aparen
temente, não sentiu nada. O 

dado não era esperado. Con
tudo, isso não quer dizer que 
ela, como um todo, não tenha 
reagido de outra forma", ex
plicou o pesquisador. 

"Vale destacar que os mo
delos matemáticos que simu
lam as mudanças climáticas 
globais não levaram em con
sideração a situação", com
plementou ele. 

Fearnside discorreu sobre 
as projeções feitas para a 
Amazônia e sua· biodiversi
dade e ecossistemas. 

Segundo ele, alguns mo
delos que simulam o clima 
global, especificamente o do 
Hadley Center, no Escritó
rio Meteorológico do Reino 
Unido, indicam que o efeito 
estufa não mitigado ocasio
nará condições permanen
tes para precipitações de EI 
Ninos no oceano Pacífico. 

Assim sendo, levará a di
minuição das chuvas e o 
aumento da temperatura na 
região. O pesquisador disse 
que o modelo de Hadley indi
ca uma mortal idade maciça 
da floresta até 2080. 


