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A marvelous collaboration between a scientist, a journalist, a photographer
and a graphic designer brought this book to fruition. Daniel Grossman wrote the
text, João Marcos Rosa shot the photos, Rogério Lupo drew the artwork and
Renato Pacheco put all the pieces together. David Lapola conceived of the book
and shepherded it to completion. Jungle at Risk: Will Climate Change Destroy
The Amazon Forest? was translated into Portuguese by Ianick Takaes and Júlia
S. Abdalla (preface). This book was funded though a grant by Brazil’s National
Council for Scientific and Technological Development (CNPq).
The AmazonFACE Research Program is sponsored by the Brazililian Ministry
of Science, Technology, Innovations and Communication (MCTIC), The InterAmerican Development Bank (IDB), the Coordination for the Improvement of
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Institute. We are grateful to the entire research team that is making AmazonFACE
become a reality.

P R EF Á C I O
PRE F A CE

M IS TÉ R IO S D A M A T A
Embora as florestas boreais do Alasca, do norte do Canadá e da Eurásia sejam mais extensas, a
Floresta Amazônica ganhou fama no mundo todo — e com justiça — de ser decisiva para a saúde
do planeta. Além de regular o ciclo hidrológico de uma região onde circula boa parte da água
doce em forma líquida, ela contém um gigantesco estoque de carbono fixado em madeira, folhas
e raízes — para nada dizer da biomassa contida em organismos do solo.
Se uma árvore cai ou é derrubada, sua matéria vegetal acaba se transformando — por apodrecimento ou queima, por exemplo — em gases como dióxido de carbono (CO2), um dos compostos
que agravam o efeito estufa. Se ela permanece de pé e a realizar fotossíntese, retirará mais CO2
do ar, contribuindo para compensar parte dessa elevação da temperatura média da atmosfera.
Não foi assim, porém, que a Amazônia entrou no imaginário mundial nas décadas de 1970 e
1980, mas como “pulmão verde do mundo” (um conceito errado).
O equívoco teve origem em 1971, quando uma entrevista do limnologista (estudioso de rios)
alemão Harald Sioli à agência de notícias United Press International foi mal-interpretada. Sioli havia
afirmado por escrito ao repórter que uma eventual devastação da floresta aumentaria o volume
de CO2 na atmosfera do planeta em 25%, mas o despacho da agência propagou a ideia de que
ele teria previsto uma diminuição do oxigênio atmosférico, numa queda de 25% que terminaria
por ir aumentando à medida que a noção deturpada se espalhava, chegando a 30% e até 50%.
Certa ou erradamente, a atenção obtida se acompanhou de um aumento significativo de pesquisas científicas para desvendar a ecologia da Floresta Amazônica e suas influências sobre o clima
regional e mundial. Hipóteses foram levantadas e testadas experimentalmente, como a de que
parte considerável das chuvas do bioma resulta da reciclagem da água evaporada pela própria
mata. Outras, como a de que a destruição da Floresta Amazônica pode diminuir a precipitação e
afetar a agricultura noutras partes do continente são objeto de controvérsias.
Ainda persistem numerosos enigmas por resolver.
Outros estudos, baseados em simulações do clima futuro por computador, indicam que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera terrestre e a consequente elevação de sua temperatura média restringirão a pluviosidade sobre a Floresta Amazônica. A vazão de seus rios poderia
cair, ameaçando o funcionamento de hidrovias que escoam grãos, o preenchimento de reservatórios para produção de energia elétrica e a pesca que sustenta boa parte da população.
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Entretanto, o CO2 que agrava o efeito estufa é o mesmo gás que favorece o crescimento
de plantas, como sabem os cultivadores que recorrem a casas de vegetação envidraçadas.
Há pesquisas mostrando que a Floresta Amazônica está aumentando a captura de carbono
da atmosfera como resultado do que já se chamou de “efeito de fertilização por CO2”. Mais
ainda, surgem indicações de que a maior concentração de CO2 no ar parece levar as árvores a utilizar a água disponível de modo mais eficiente.
Seria a causa do efeito estufa capaz de ajudar a floresta, paradoxalmente, a resistir à
seca que o próprio efeito estufa iria causar? Ou a retenção da água nas plantas diminuiria a
evapotranspiração, desacelerando o motor hidrológico de reciclagem das chuvas amazônicas, o que acabaria por realimentar a estiagem?
São perguntas como essas que o ambicioso projeto AmazonFACE (da sigla em inglês para
“enriquecimento por gás carbônico ao ar livre”) se propõe a responder, como se explica
neste livro esclarecedor, para ser lido e compreendido por leigos em ciência ecológica interessados em saber mais sobre a complexa, vital e exuberante floresta tropical que recobre
boa parte da América do Sul.
O experimento idealizado por pesquisadores brasileiros, americanos, europeus e australianos se inscreve numa linhagem que já produziu informações cruciais sobre o comportamento
da flora e da fauna na mata amazônica sob efeito de secas intensas e de incêndios, cada
vez mais comuns. Nesses casos, o estresse foi produzido de forma controlada por investigadores, para que as medições possam ser comparadas com os de parcelas próximas de terreno
mantidas intactas.
Ao desvendar o que acontece em cada árvore — seu crescimento maior ou menor, a
produção de folhas e raízes, o perfil da população de insetos e microrganismos que dela
dependem, a umidade do solo etc. — obtêm-se e refinam-se os parâmetros e equações
necessários para calibrar os modelos de computador e aumentar sua capacidade de reproduzir com fidelidade as relações entre a comunidade de seres vivos e o meio físico. Avança
assim, com a solução paulatina dos tantos mistérios que sobrevivem na floresta, o poder de
prever com precisão se e como ela sobreviverá à mudança climática que a humanidade
desencadeou no planeta.
Há que lembrar, contudo, que para poder sobreviver, a Floresta Amazônica tem de enfrentar uma ameaça dupla: a transformação do clima, que põe em risco sua permanência
mesmo que se elimine o desmatamento, e a própria destruição pelo corte raso. A primeira
delas é a mais difícil de combater, porque isso exige reduzir a zero as emissões de gases do
efeito estufa por todos os países, enquanto a segunda só depende do Brasil e dos vizinhos
que compartilham com ele a guarda da maior floresta tropical do mundo.

Marcelo Leite
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MY S TE R I E S OF T H E J UN G LE
Though less extensive than boreal forests in Alaska, Northern Canada, and Eurasia, the Amazon rainforest enjoys the justifiable worldwide reputation of being critical for Earth’s health. It regulates the hydrological cycle of a region where a major fraction of the planet’s freshwater circulates. It contains an
enormous supply of carbon within its wood, leaves, roots and soil microorganisms.
If a tree falls down or is felled, processes such as rotting or burning eventually transform most of its plant
mass into carbon dioxide (CO2), one of the gases responsible for warming the planet. Live trees reduce
the level of CO2 in the air, partly compensating for the CO2 added to the air by combustion of fossil fuels.
However, this is not the Amazon rainforest of the popular imagination. In the 1970s and 1980s people
began to view the forest, inaccurately, as the “green lungs of the planet.”
The misconception dates back to an interview the German limnologist (river and lake researcher)
Harald Sioli gave to the news agency United Press International in 1971. Sioli had written that the volume
of CO2 in the atmosphere would increase by 25% if the Amazon were devastated. The news outlet incorrectly reported that Sioli had predicted a 25% a decrease in the amount of oxygen in the atmosphere. In
time, as this error spread, the supposed reduction in oxygen advanced to 30% and then 50%.
Correct or not, the green lungs idea attracted great public interest. A significant increase in scientific
studies to unravel the ecology of the rainforest and its influences on regional and global climate ensued.
Different theses were considered and experimentally tested. The research produced theories now widely
accepted such as the conjecture that most of the biome’s rainfalls are the result of its own process of
recycling evaporated water. Other propositions remain contentious –such as, for instance, claims that destruction of the rainforest might reduce precipitation and impair agriculture elsewhere on the continent.
Many mysteries are yet to be solved.
Studies using computer simulations of future climates indicated that the rising concentration of CO2
in the atmosphere and the consequent increase of the planet’s average temperature will decrease rainfall in the Amazon rainforest. A reduction in the volume of water flowing in its rivers would threaten grain
production and transport in the Amazon basin. Large hydroelectric power plants, and important fisheries
could also suffer from a decline in Amazon rivers.
It should be mentioned, however, that while increased CO2 exacerbates the greenhouse effect, it
might also increase plant growth. Farmers that raise crops in greenhouses are well aware of the benefits
of adding CO2 to the air. Research shows that the Amazon rainforest has been sequestering more atmospheric carbon, possibly due this “CO2 fertilization effect.” It has been suggested that the greater concentration of CO2 in the air might also make trees use water more efficiently.
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Could CO2, the cause of greenhouse effects, paradoxically help the forest resist droughts, themselves caused by greenhouse effects? Or, alternatively, might increased water efficiency reduce regional evapotranspiration, slowing the hydrological engine that recycles the Amazon’s rains and producing drought?
These are some of the inquiries being pursued by the ambitious AmazonFACE (Free-Air CO2 Enrichment) project. This revealing book explains the experiment in a way suitable for those uninitiated on
ecological sciences and as well as those looking for a deeper understanding of the complex, vital, and
exuberant tropical forest overlaying a great part of South America.
A collaboration of Brazilian, American, European, and Australian researchers, the experiment is being carried out in the context of a body research that has already produced crucial information on
the behavior of the Amazon’s flora and fauna under the effect of intensifying drought and fire. These
stressors have been applied in to forest in test plots and the impacts compared with the behavior of
nearby control plots.
By determining what happens in each tree — its increased or reduced growth, its production of
leaves and roots, the profiles of the insect and microorganism populations relying on it, soil humidity, etc.

— investigators obtain and refine parameters and equations required to calibrate computer models,
thus increasing the study’s ability to faithfully represent the relations between the community of living
creatures and the physical surroundings. As mysteries about how the forest works fall away, the power
of predicting if and how the forest will survive man-made climate change advances.
One must remember, though, that the Amazon rainforest has to face a twin menace — the transformation of the climate and deforestation by clear cutting. In principle Brazil and its neighboring countries who share the custody of the greatest tropical forest in the world could confront the second problem on their own. The first problem is even harder to tackle. It requires that all countries reduce their
emission of greenhouse gases to zero.

Marcelo Leite
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IN TR O DU Ç Ã O
INTR O D U CT ION
O aquecimento global põe em risco toda a Floresta Amazônica. Escapamentos e chaminés do
mundo inteiro lançam na atmosfera bilhões de toneladas de dióxido de carbono, gerando temperaturas cada vez mais altas na Amazônia. Alguns estudos preveem que nas próximas décadas
o aquecimento global também reduzirá a precipitação na região. Temperaturas mais altas e uma
pluviosidade menor podem destruir tanto a floresta tropical quanto a admirável variedade de fauna selvagem que nela habita.
Alguns cientistas, porém, acreditam haver razões para se ter esperança de que a floresta sobreviverá — ainda que não prospere — às próximas décadas. Especulam que o dióxido de carbono
excedente que está aquecendo o planeta poderá proteger a vegetação do aquecimento e das
secas. Uma equipe internacional de pesquisadores trabalhando na Amazônia começou a realizar
um experimento que testa se os benefícios do dióxido de carbono podem salvar a floresta. Neste
livro, encontram-se fotografias e textos explicando o que os cientistas planejam e o que fizeram até
agora.
Este é um livro destinado a um público variado, que compartilha a preocupação com o futuro
da Amazônia sob os impactos das transformações climáticas. Trata-se de uma introdução a uma
pesquisa científica em uma região que afetará a todos nós.
Global warming puts the entire Amazon jungle at risk. Billions of tons of carbon dioxide spewing into the atmosphere from tailpipes and smokestacks worldwide force temperatures higher and higher in the Amazon. Some
studies predict that in coming decades global warming will also reduce rainfall in the region. Higher temperatures
and lower rainfall may destroy the rainforest and the wondrous array of wildlife living there.
But some scientists do see reason for hope that the forest will survive, if not thrive, beyond the coming decades.
They speculate that the additional carbon dioxide warming the planet could shield vegetation from warming
and drying out. An international team of researchers working in the Amazon has begun running an experiment
that tests whether benefits of carbon dioxide could save the forest. Here are photos and text explaining what the
scientists plan and what they have done so far.
This book is aimed at a diverse audience with a shared concern for the future of the Amazon under the impacts of climate change. This is an introduction to scientific research on a region that will affect us all.
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A FLO R E S TA P O R V IR
FUTUR E FOR EST
Na manhã de um dia em 2017, meia dúzia de cientistas conversam tranquilamente enquanto caminham por uma trilha de terra
na Floresta Amazônica; dirigem-se a um sítio de pesquisa na mata
conhecido como ZF2. Por terem passado a noite anterior em um
dormitório rústico, dormindo em redes, alguns apresentam os olhos
cansados. Embora o sol tenha nascido há pouco, eles suam debaixo de suas calças e camisas cáquis.
Early one morning in 2017, half a dozen scientists chat quietly as they
trudge along a dirt track in the Amazon forest toward a jungle research site
known as ZF2. They had passed the previous night in hammocks, in a rustic dormitory, and now some are bleary eyed. Though the sun has barely risen, they
are sweating under khaki pants and shirts.
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A equipe — um grupo que inclui cientistas do Brasil, EUA, Europa e Austrália — adentra em fila
única um caminho estreito, serpenteando por entre finos troncos de árvores. Escutam, à distância, o chamado dos macacos bugios, gemidos suaves e roucos que são brevemente abafados
por trinados estridentes, possivelmente de um bando de papagaios voando baixo. Os pesquisadores não sabem dizer ao certo, pois o dossel verde dez andares acima deixa entrever apenas
alguns poucos trechos do céu cinzento.
Em poucos minutos, a equipe chega a um sítio de pesquisa circular de 30 metros de diâmetro e que possui, aproximadamente, a área de um quintal em um bairro abastado. Muitos
cientistas que chegaram mais cedo já operam instrumentos científicos e coletam amostras. Um
deles faz o download das informações coletadas por um instrumento preso a uma árvore, que é
monitorada tão intensamente quanto um paciente hospitalar. Um outro coleta folhas e galhos
recentemente caídos no chão.
In single file, the team — a group that includes scientists from Brazil, the U.S., Europe and Australia — turns
onto a narrow path, weaving between slender tree trunks. They hear the distant calls of howler monkeys, soft,
raspy moans that are briefly drowned out by shrill twitters, perhaps a flock of low-flying parrots. The researchers
can’t tell, because the green canopy ten stories overhead blocks all but a few patches of gray sky.
Within minutes, the team arrives at a circular research plot 30 meters across, occupying about the size of a
suburban yard. Several scientists who walked over earlier are already tending scientific instruments and gathering samples. One downloads data collected by an instrument strapped to a tree that is monitored as intensively
as a hospital patient. Another collects leaves and twigs recently fallen to the ground.
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As parcelas florestais do AmazonFACE estão entre os trechos de floresta mais intensamente monitorados do mundo. Nestas
fotos, dendrômetros (as cintas prateadas)
registram alterações ínfimas no diâmetro do
tronco conforme o fluxo da seiva varia no
decorrer de um dia. Agulhas escondidas sob
as coberturas prateadas medem os fluidos da
árvore.
AmazonFACE plots are among the most intensively monitored patches of forest in the
world. Here, dendrometers (the silver bands)
record minute changes in trunk diameter as
sap flow changes over the course of a day.
Hidden under the silver tents, needles sample tree fluids.

Embora haja pouca demarcação na mata delimitando o local de estudo, os cientistas erguerão em breve um anel de torres ao redor dessa parcela florestal e instalarão
uma rede de tubos. O sítio de pesquisa será um dos mais importantes experimentos
para compreender o futuro da Amazônia, um projeto que eles denominam AmazonFACE. Até agora, os pesquisadores documentaram as condições normais de funcionamento da floresta. Em breve, a equipe irá alterar as condições dentro da parcela e
observará o que acontece.
Though little marks the boundary in the jungle where the study site begins, the scientists will soon
erect a ring of towers surrounding the parcel and lay down a network of pipes. The research site will
be one of the most important experiments for understanding the future of the Amazon, a project
they call AmazonFACE. So far, the researchers have documented the forest’s baseline conditions.
Soon the team will alter conditions inside the plot and watch what happens.

Estações de amostragem coletam folhas e galhos caídos das
árvores. Os registros da massa desse material elucidam o
movimento do carbono entre o ar, as plantas e o solo.
Sampling stations collect leaves and twigs trees drop. Records of the mass of such material goes into tabulations
of the movement of carbon between the air, the bodies of
plants and soil.

14

A Floresta Amazônica, localizada no coração da América do Sul, influencia o clima
de toda a Terra. É, de longe, a maior floresta tropical do mundo, com quase duas vezes o
tamanho da Índia. A região abriga 10.000 espécies de árvores e outras plantas, cerca de
500 espécies de mamíferos, mais de 1.000 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes e
incontáveis espécies de insetos. Muitas plantas e animais amazônicos não são encontrados
em nenhum outro lugar.
The Amazon jungle, in the heart of South America, influences the climate of the entire Earth. It is by far
the largest tropical forest, almost twice the size of India. The region is home to 10,000 species of trees and
other plants, nearly 500 species of mammals, more than 1,000 species of birds, 3,000 species of fish, and
countless species of insects. Many Amazon plants and animals are found nowhere else.
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Ilustrado por Rogério Lupo.
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A maior parte do vasto território da Amazônia é despovoado. E, no entanto, dezenas
de milhões de pessoas, incluindo centenas de tribos indígenas, habitam a região, no Brasil e
em outros oito países. Os habitantes da região usufruem de muitos e importantes benefícios
ecológicos e econômicos provenientes da floresta. A mata modula o volume de água do
rio Amazonas e seus diversos afluentes. Se essas árvores deteriorarem ou desaparecerem, as
hidrovias estagnarão nos períodos de estiagem e durante as secas. As mudanças poderiam
pôr em risco o fornecimento estável de energia gerada pela rede de hidrelétricas da região
e ameaçar a importante atividade pesqueira de água doce.
O destino da Amazônia não afeta somente os habitantes locais. A floresta regula a temperatura de todo o planeta ao reduzir a quantidade de dióxido de carbono que se acumula
na atmosfera. Cientistas descobriram que, atualmente, apenas metade desse gás de efeito
estufa produzido pela nossa queima de combustíveis fósseis permanece no ar. Os oceanos
absorvem uma em cada quatro toneladas do dióxido de carbono expelido pelos nossos escapamentos e chaminés. A vegetação absorve uma segunda tonelada, retendo o gás em
compostos ricos em carbono, como a celulose. A Amazônia captura uma parcela importante
desse carbono sequestrado.
Most of the Amazon’s vast land area is unpopulated. Still, tens of millions of people, including hundreds
of indigenous tribes, live here, in Brazil and eight other countries. The region’s inhabitants enjoy many ecologically and economically important benefits from the forest. The jungle modulates the volume of water in the
Amazon River and its many tributaries. If these trees deteriorate or disappear, the waterways would stagnate
during dry seasons and droughts. The changes could endanger steady supplies of electric power generated
by the region’s hydroelectric network, and threaten important fresh water fisheries.
The fate of the Amazon concerns more than just local inhabitants. The forest regulates the entire planet’s temperature by abating the amount of carbon dioxide building up in the atmosphere. Scientists have
discovered that currently only half of this climate-warming gas we produce by burning fossil fuels remains
aloft. For every four tons of carbon dioxide expelled from our tailpipes and smokestacks, the oceans absorb
one ton. Vegetation soaks up a second ton and locks up the gas in carbon-rich compounds such as cellulose. The Amazon captures an important fraction of this sequestered carbon.

Embora vastas extensões da mata sejam inabitadas, milhões
de pessoas moram na Amazônia. O projeto AmazonFACE
está localizado a meio dia de distância de carro da maior
cidade da região, Manaus, aqui apresentada.
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Though vast stretches of jungle are uninhabited, millions of people
live in the Amazon. The AmazonFACE project is located half a day’s
drive from the region’s largest city, Manaus, shown here.

AQUEC END O O P LA N E TA
WA RMIN G T HE PL ANET
A atmosfera contém quatro centésimos de um por cento (0,04%) de gás carbônico*. Se a atmosfera fosse uma garrafa de refrigerante de um litro, apenas 8 gotas seriam de dióxido de carbono. O restante — 19.992 gotas — seria composto por nitrogênio, oxigênio e uma pequena quantidade de outros gases. Mas é essa pequena fração da atmosfera que isola a Terra, impedindo que
muito da energia da luz solar retorne ao espaço.
No final do século XIX, passou-se a fornecer energia a um número cada vez maior de fábricas
e veículos por meio da queima do carvão e, depois, de outros combustíveis fósseis, adicionando à
atmosfera dióxido de carbono, um subproduto da combustão. A quantidade de combustível queimado — e a quantidade de dióxido de carbono expelido no ar — tem crescido exponencialmente
desde então.
Hoje em dia, residências, fábricas e veículos expelem na atmosfera 36 bilhões de toneladas
de dióxido de carbono por ano, massa similar a uma frota de 400.000 dos maiores porta-aviões do
mundo. Os seres humanos elevaram a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera em 40%,
aquecendo o planeta como se o tivessem coberto com uma jaqueta de inverno e fechado o zíper. O dióxido de carbono adicional no ar aqueceu a Terra por volta de um grau centígrado, e a
temperatura continua a subir cada vez mais. Outros gases, como o metano, também contribuem
para o aquecimento, mas muito menos do que o gás carbônico.
*Os cientistas geralmente se referem às concentrações de gases em partes por milhão, ou ppm. Empregando essa unidade, a
concentração do dióxido de carbono no ar hoje é de 400 ppm.

The atmosphere contains four hundredths of a percent (0.04%) of carbon dioxide*. If the atmosphere were a
liter bottle of soda, only 8 drops would be carbon dioxide. The rest — 19,992 drops — would be nitrogen, oxygen,
and a small amount of other gases. But this tiny fraction of the atmosphere insulates the Earth, preventing much of
the energy of sunlight from escaping back into space.
In the late 19th century, people began powering ever more factories and vehicles by burning coal and then
other fossil fuels, adding carbon dioxide, a combustion byproduct, to the air. The amount of fuel burned — and the
amount of carbon dioxide expelled into the air — has grown exponentially ever since.
Every year, homes, factories, and vehicles now belch 36 billion metric tons of carbon dioxide — equal in mass
to a fleet of 400,000 of the world’s largest aircraft carriers — into the air. Humans have increased the amount of
carbon dioxide in the atmosphere by 40 percent, warming the planet as if they had zipped it up in a winter jacket. The extra carbon dioxide in the air has heated Earth by about one degree Centigrade, and the temperature
continues climbing higher. Other gases, such as methane, also contribute to warming, but not nearly as much as
carbon dioxide.
*Scientists typically refer to gas concentrations in parts per million, or ppm. Using this unit, the concentration of carbon dioxide
in the air is 400 ppm.
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Alguns modelos computacionais preveem que, na segunda metade deste século, a Amazônia ficará muito mais seca. Tais modelos indicam que as secas e temperaturas elevadas transformarão a floresta tropical em uma “floresta seca” menos exuberante, ou até mesmo em um
campo esparsamente arborizado. Se o aquecimento global produzir tal declínio da floresta, a
maquinaria de estocagem de carbono da mata entraria em colapso e começaria, talvez, a
andar na contramão. Parte do enorme estoque de carbono sequestrado nos troncos das árvores, raízes e solo se tornaria dióxido de carbono e escaparia para a atmosfera, elevando a
temperatura em uma velocidade jamais vista, com efeitos desconhecidos — e potencialmente
catastróficos — no mundo inteiro.
Alguns cientistas contudo especulam que outros fatores podem conter esses impactos adversos sobre a vegetação e reforçar o armazenamento de carbono nas florestas, embora a um
nível reduzido. Ironicamente, o principal candidato para fazer face aos impactos negativos do
aquecimento global é o dióxido de carbono, o mesmo gás que agora eleva o termostato do
planeta. O dióxido de carbono é, em alguns casos, capaz de promover o desenvolvimento vegetal, um processo denominado fertilização por gás carbônico (ver box “A duvidosa fresta de
esperança do dióxido de carbono”). Mas não se sabe se isso protegerá a Amazônia de forma
substancial. A equipe no sítio ZF2 espera descobrir.
Some computer models forecast that in the second half of this century the Amazon will become much drier.
Those models predict that drought and higher temperatures will transform the rainforest into a less-luxuriant “dry
forest” or even a sparsely wooded grassland. If global warming does cause such a decline of the forest, the
jungle’s critical carbon storage machinery would fail and possibly run in reverse. Some of the vast carbon stockpile sequestered in tree trunks, roots, and soil would turn into carbon dioxide and escape into the atmosphere,
raising temperatures faster than ever, with unknown — and potentially catastrophic — results worldwide.
A few scientists speculate that other factors might counter these adverse impacts on vegetation and bolster carbon storage in forests, though perhaps at a reduced level. Ironically, the leading candidate for countering the detrimental impacts of global warming is carbon dioxide, the same gas now turning up the planet’s
thermostat. Carbon dioxide can sometimes promote plant growth, a process called carbon dioxide fertilization
(see “Carbon Dioxide’s Tarnished Silver Lining” box). But whether it will appreciably protect the Amazon is unknown. The team at the ZF2 site hopes to find out.
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Cientistas que estudam a fertilização por gás carbônico submeteram plantas a um ar enriquecido com dióxido de carbono. Esses experimentos, em geral realizados em laboratórios e estufas,
provaram que o dióxido de carbono excedente pode aumentar a resistência das plantas às secas
e também estimular o crescimento da vegetação. Mas os pesquisadores sabem que precisam de
mais informações. O comportamento de árvores maduras na natureza pode ser outro.
Em sua busca por testes mais realistas, os cientistas borrifaram dióxido de carbono adicional
em parcelas florestais não fechadas. Esse tipo de experimento é denominado “free-air carbon
dioxide enrichment”, ou FACE (“enriquecimento por gás carbônico ao ar livre” em português). Tais
experimentos são caros, em parte porque, dada a ausência de paredes, requerem o fornecimento constante de dióxido de carbono. Gás suficiente para o enriquecimento do ar dentro de uma
parcela povoada por árvores maduras custa centenas de dólares por dia. Os experimentos com
frequência envolvem mais de uma parcela de teste. E cada um desses testes requer anos de atividade antes que possa oferecer resultados convincentes. Além disso, os experimentos FACE exigem
custosos equipamentos de controle de gás para que a concentração de dióxido de carbono se
mantenha uniforme.
Scientists studying carbon dioxide fertilization have bathed plants in air enriched with carbon dioxide. These
experiments, mostly in laboratories and greenhouses, have proven that extra carbon dioxide can make plants
more resistant to droughts and also boosts the growth of vegetation. But researchers know they need more information. Mature trees in the wild might behave differently.
Searching for more realistic tests, scientists have sprayed additional carbon dioxide into unenclosed forest
plots. This style of experiment is called “free-air carbon dioxide enrichment,” or FACE. Such experiments are expensive, partly because, lacking walls, they require continuous supplies of carbon dioxide. Enough gas to enrich the
air inside a plot forested in mature trees costs hundreds of dollars a day. Experiments generally involve more than
one test plot. And each trial must run for years before yielding convincing results. FACE experiments also require
expensive gas-control equipment for keeping the carbon dioxide concentration uniform.

A DU VIDOSA FRESTA D E E S P E R A N ÇA D O D IÓ X ID O D E
CARBO NO
C A R B O N DI O XIDE’S T A RN ISH ED SIL V ER L INING
As plantas verdes precisam de dióxido de carbono como os animais precisam de oxigênio. O gás entra nas folhas através
de poros foliares microscópicos, denominados estômatos. Na folha, o gás é convertido pela fotossíntese em carboidratos
como açúcar e celulose. As plantas extraem desses compostos a energia que mantém suas células funcionando e que constrói folhas e caules. Mas é possível que, em maior quantidade, algo bom seja ainda melhor. Ao menos no laboratório, o ar
enriquecido com dióxido de carbono de fato acelera o desenvolvimento vegetal. Operadores de estufas comerciais sabem
que culturas como a alface e o crisântemo amadurecem mais rapidamente no ar enriquecido com esse gás.
Alguns cientistas especulam que esse efeito pode reduzir ou impedir o declínio da floresta, que a concentração crescente de dióxido de carbono pode fertilizar as árvores. Esses pesquisadores preveem que o aumento do dióxido de carbono
ajudará a vegetação a economizar água, protegendo as florestas contra a seca. Como? Os estômatos reagem à elevação
da concentração de dióxido de carbono.
Os estômatos são portais através dos quais o gás entra nas folhas e são, para as plantas, a principal via de transpiração
de umidade. Se expostos a um ar enriquecido com dióxido de carbono, os estômatos de cada folha se contraem. Mesmo
com os orifícios constritos, as plantas conseguem absorver o mesmo número de moléculas de dióxido de carbono do ar.
Poros menores, contudo, impedem que a umidade escape, assim preservando a água da planta. As árvores podem acabar
ficando com menos sede.
É possível, no entanto, que os benefícios que as plantas obtém do aumento de dióxido de carbono não favoreçam a
floresta como um todo. Uma extensa constrição dos estômatos, por exemplo, poderia reduzir a precipitação regional. A
transpiração das árvores (a água liberada pelos estômatos) é responsável por uma parcela significativa da umidade atmosférica que precipita sobre a Floresta Amazônica. Com os estômatos constritos, as árvores podem pôr em risco sua própria
fonte de chuva.
Green plants need carbon dioxide the way animals need oxygen. The gas enters leaves through microscopic leaf pores, called stomata.
In the leaf, the gas is converted by photosynthesis into carbohydrates such as sugar and cellulose. Plants extract energy that keeps their cells
running and build leaves and trunks from these compounds. More of a good thing might be even better. In the lab at least, air enriched with
carbon dioxide does enhance plant growth. Commercial greenhouse operators know that crops such as lettuce and chrysanthemums mature
faster in air enriched with carbon dioxide.
Some scientists speculate that this effect could reduce or prevent forest decline, that the rising concentration of carbon dioxide could fertilize trees. These researchers predict that increased carbon dioxide will help vegetation conserve water, protecting forests against drought. Why?
Stomata react to increased carbon dioxide concentrations.
Stomata are portals for gas to enter leaves and are the main way for plants to vent escaping moisture. Expose them to air enriched with
carbon dioxide, and the stomata on individual leaves constrict. The plants can take in the same number of carbon dioxide molecules of such air
through the constricted holes. But tinier pores block moisture from escaping, thus conserving water. Trees might become less thirsty.
But the benefits leaves get from increased carbon dioxide might not scale up to whole forests. For instance, widespread constriction of
stomata could cut regional precipitation. Transpiration from trees, the water released through stomata, supplies an important fraction of the
moisture in the atmosphere that rains down onto the Amazon forest. With stomata constricted, trees might undermine their own source of rain.
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Ilustrado por Pedro Lorenzo e Rogério Lupo.
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Nathielly Martins, doutoranda associada
ao Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA), mede a quantidade de
gás carbônico liberado pelo tronco de uma
árvore.
Nathielly Martins, a doctoral student at the
National Institute of Amazonian Research
(INPA), measures the amount of carbon dioxide
released from a tree’s trunk.

Os cientistas tem realizado experimentos FACE em algumas poucas florestas e apenas em
regiões temperadas. Ninguém jamais o fez em uma floresta tropical. O alto custo de dezenas de
milhões de dólares e as dificuldades logísticas envolvidas na operação de um experimento em
larga escala em condições tropicais têm impedido tentativas.
Os pesquisadores já vêm querendo dar início a um experimento FACE na Amazônia há anos.
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em colaboração com universidades e institutos de pesquisa no Brasil e no exterior, iniciou o primeiro desses experimentos, o AmazonFACE,
no sítio ZF2, onde o instituto tem operado há muito tempo uma estação de pesquisa.
Os experimentos FACE em florestas temperadas já confirmaram que o dióxido de carbono excedente pode potencialmente beneficiar as florestas. Mas essas florestas não respondem
sempre da mesma maneira, e os efeitos podem esmorecer com o tempo. Tais descobertas não
deixam claro se a floresta tropical Amazônica se beneficiará da fertilização por gás carbônico e
se a Amazônia continuará a moderar a velocidade do aquecimento global.
Scientists run FACE experiments in a few forests, though only in temperate regions. Nobody has ever conducted one in a tropical jungle. The high cost, tens of millions of dollars, and the logistical difficulties of running
a large-scale experiment under tropical conditions have prevented anyone from trying.
For years researchers have wanted to launch a FACE experiment in the Amazon. In collaboration with universities and research institutes in Brazil and abroad, Brazil’s National Institute of Amazonian Research (INPA) has
begun the first such experiment, AmazonFACE, at the ZF2 site, where the institute has long operated a jungle
field station.
FACE experiments in temperate forests have already confirmed that extra carbon dioxide can potentially
benefit forests. But forests do not all respond in the same ways, and the effects sometimes wane in time. These
findings leave unanswered whether the Amazon rainforest will benefit from carbon dioxide fertilization and
whether the Amazon will continue to moderate the velocity of global warming.
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TO RRES NA MATA
T O WER S I N TH E J UN G LE
O sítio ZF2 do INPA, onde o experimento AmazonFACE está sendo construído, situa-se no final
de uma estrada de terra de 30 quilômetros próxima ao centro geográfico da Amazônia. Uma visão panorâmica do mirante de uma torre meteorológica desvenda floresta por todos os lados,
sem cidades à vista. Uma planície suavemente ondulante de verde sarapintado se descortina por
quilômetros em todas as direções. Em dias nublados, faixas de nevoeiro pairam densas nos vales
dos rios que cortam a paisagem. A região se torna então um vasto quebra-cabeça tracejado por
linhas cinzentas.
O piso florestal na base da torre é abundante em vegetação e emana a fragrância da decomposição. Trepadeiras serpenteiam firmes ao redor de quase todos os troncos. Líquens e musgos
revestem a casca de quase todas as árvores e lianas. Montes de cupim irrompem do chão. Os
pássaros assobiam e os insetos zunem, mas raramente se deixam ver.
INPA’s ZF2 site, where the AmazonFACE experiment is being built, sits at the end of a 30-kilometer dirt road
near the geographic center of the Amazon. A panoramic view from the observation deck of a meteorological
tower shows forest all around, far from any town. A gently undulating mottled green plain unfurls for kilometers in
every direction. On overcast days, fog ribbons hang heavily in river valleys incising the landscape. The countryside
becomes a vast jigsaw puzzle etched in grey lines.
The forest floor at the tower’s base teams with growth and exudes the fragrance of decay. Vines wind tightly
around nearly every trunk. Lichen and moss coat the bark of most trees and vines. Termite mounds erupt from the
ground. Birds whistle, and insects whine, but rarely reveal themselves.
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Bruno Takeshi, gerente de operações do projeto, checando
um equipamento que mede o fluxo de seiva.
Bruno Takeshi, project operations manager, checks on equipment
that measures sap flow.
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Ilustrado por Rogério Lupo.

Os pesquisadores esperam prever o futuro dessa exuberância de vida. Na primeira fase da pesquisa, agora próxima de sua conclusão, eles inspecionaram intensivamente duas parcelas florestais
adjacentes; em uma dessas, introduzirão ar enriquecido com dióxido de carbono, enquanto que
na outra, que serve de controle, não farão alterações. No princípio, afixaram sensores de gás e
instrumentos de medição do clima às torres meteorológicas que instalaram em cada parcela. Eles
precisam de dados estatísticos sobre a velocidade e direção do vento para descobrir quão rápido
se dispersa o gás carbônico a ser aspergido na floresta. Precisam calcular a quantidade de dióxido
de carbono que será necessária; o gás representa uma parcela significativa do orçamento, a um
custo de alguns milhões de dólares referentes à compra e ao transporte.
Os cientistas numeraram, identificaram e mediram o diâmetro dos troncos de cada árvore madura e de cada jovem árvore mais grossa que um punho. Com esses registros, calcularam a quantidade de carbono armazenada na madeira dos troncos e galhos de cada parcela florestal, assim
como a taxa de crescimento da floresta. Mediram parâmetros fisiológicos das árvores, tal qual a
condutância das folhas: o ritmo pelo qual os gases e o vapor de água fluem para dentro e para
fora dos poros foliares (os estômatos) das árvores (ver box “A duvidosa fresta de esperança do
dióxido de carbono”). Eles esmiuçaram as características do solo, incluindo o teor de umidade, o
crescimento de raízes e a concentração de nutrientes como fósforo e nitrogênio.
The researchers hope to predict the future of this profusion of life. In the first phase of research, now nearing
completion, they have intensively surveyed two adjacent plots, one that they will supply with air enriched with
carbon dioxide, and a control that they will not. Early on, they clamped gas sensors and weather instruments to
the meteorological tower they had put up in each plot. They need statistics on wind speed and direction to figure
out how quickly carbon dioxide sprayed into the forest will disperse. They need to calculate how much carbon
dioxide will be needed, at a cost of a few millions of dollars to buy and transport it, a major fraction of their budget.
The scientists have numbered, tagged, and measured the trunk diameters of each tree or sapling more than
wrist-thick. With these records, they have tallied the amount of carbon stored in the wood of trunks and branches
inside each plot and the pace of forest growth. They have measured physiological parameters of trees, such as
leaf conductance: the rate at which gases and water vapor pass in and out of the pores, the stomata, of tree
leaves (see “Carbon Dioxide’s Tarnished Silver Lining” box). They have scrutinized soil characteristics, including
moisture level, root growth, and the concentration of plant nutrients, such as phosphorus and nitrogen.
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Ilustrado por Pedro Lorenzo
e Rogério Lupo.
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Os pesquisadores construirão o aparato experimental nos próximos anos. O dióxido de carbono só será aspergido em apenas
uma das duas parcelas, mas equipamentos idênticos serão instalados em todas as parcelas. Caso contrário, diferenças nos resultados oriundos das duas parcelas poderão ser causadas por outro
fator que não as diferentes quantidades de gás carbônico no ar,
como o bloqueio de luz solar ou o vento criado pelo equipamento
de aspersão. Fatores tão sutis como a variação de movimento das
brisas que atravessam as árvores poderiam invalidar os resultados.
Os pulverizadores de dióxido de carbono estarão pendurados
em dezesseis torres de 35 metros de altura, uniformemente espaçadas ao redor do perímetro de cada parcela florestal. As equipes
erguerão as torres com um guindaste comumente usado na construção de arranha-céus. Será uma obra árdua, pois os trabalhadores terão de tomar cuidado para não pisotear o delicado piso
florestal.
In the next few years, the researchers will construct the experimental apparatus. Although they will spray carbon dioxide into only one of the two
study parcels, they will install identical equipment in each. Otherwise differences in results between the two plots could be caused by some factor other
than differences in the amount of carbon dioxide in the air, such as sunlight
or wind blocked by equipment. Factors as subtle as differences in the movement of breezes passing through the trees could invalidate results.
Carbon dioxide sprayers will dangle from sixteen 35-meter towers
spaced evenly around each plot’s perimeter. Crews will put up the towers
with a crane normally used for building skyscrapers. It will be painstaking work
because laborers must avoid trampling delicate forest soil.

A

D

Vento, temperatura e umidade
Wind, temperature and humidity

Vento abaixo das copas
Under-canopy wind

G Stem growth and sap flux

Crescimento de tronco e fluxo de seiva

48

B

Painéis solares
Solar panels

de raízes finas
C Crescimento
Fine root growth

E

Respiração dos troncos
Stem respiration

F

Respiração do solo
Soil respiration

H

Umidade do solo
Soil moisture

I

Produção de serrapilheira
Litter production

A

B

D

E

G

Ilustrado por Rogério Lupo.

C

F

H

I

Depois que a infraestrutura tiver sido instalada e acoplada aos tanques de armazenamento, computadores
conectados aos sensores de dióxido de carbono regularão continuamente o fluxo do gás, nivelando a concentração na parcela de tratamento. A quantidade de dióxido de carbono será elevada para 0.06% (600 partes
por milhão, ou ppm), ultrapassando em 50% o atual nível desse gás na atmosfera. É provável que a quantidade
na atmosfera da Terra chegue a esse patamar por volta da metade deste século, impulsionada pela queima de
combustíveis fósseis.
Após um período de teste de dois anos, durante o qual os pesquisadores corrigirão os problemas que esperam
que surjam, mais três pares de parcelas florestais serão adicionados. Então esperam continuar operando o AmazonFACE por pelo menos mais uma década. Alguns dos efeitos do acréscimo de dióxido de carbono, como alterações na taxa de fotossíntese, poderão ser observados nos primeiros meses do experimento. Outras mudanças, tal
qual o aumento ou declínio da acumulação de carbono nos troncos das árvores, podem levar anos para ocorrer.
After the gear is installed and piped to storage tanks, computers linked with carbon dioxide sensors will continuously adjust the
flow of gas, evening the concentration in the treatment plot. The amount of carbon dioxide will be raised to 0.06 percent (600 parts
per million, or ppm), 50 percent higher than today’s global ambient level. Pushed up by the combustion of fossil fuels, the ambient
amount is likely to rise to this level everywhere near the middle of this century.
After a two-year trial period, during which researchers will iron out problems that they expect might come up, they will add three
more plot pairs. Then they hope to keep running AmazonFACE for at least another decade. Some of the effects of increased carbon
dioxide, such as changes in the rate of photosynthesis, might be seen in the first months of the experiment. Other changes, such as
growth or decline in the accumulation of carbon in tree trunks, may not show up for years.
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O solo contém matéria vegetal morta, o que torna a região
abaixo da superfície um importante reservatório de carbono. Também abriga fungos e bactérias, que expelem quantidades significativas de dióxido de carbono e metano. Além disso, o solo fornece
nutrientes essenciais — incluindo nitrogênio, fósforo e potássio — às
raízes das árvores. Muitos cientistas acreditam ser possível que o baixo nível de fósforo do solo amazônico frustre as esperanças de que a
fertilização por gás carbônico proteja a Amazônia do aquecimento
global (ver box “Fósforo: uma chave para o futuro da Amazônia?”)

Soil harbors dead plant matter, making the region below the surface an
important carbon reservoir. Soil also hosts fungi and bacteria that can expel
substantial amounts of carbon dioxide and methane. Soil also delivers critical nutrients — including nitrogen, phosphorus and potassium — to tree roots.
Many scientists believe that the low level of phosphorus in Amazon soils may
dash their hopes that carbon dioxide fertilization will protect the Amazon from
global warming (see “Phosphorus: A Key to the Amazon’s Future?” box).

Ilustrado por Pedro Lorenzo e Rogério Lupo.
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A BO LA DE CRI STAL ESMERA LD A
T H E E M ERALD C R YS TAL B AL L
A principal ferramenta para prever o futuro de um sistema interativo complexo como a Floresta
Amazônica é um modelo computacional que simula interações entre as partes componentes de
um sistema. Por meio de conjuntos de equações que reproduzem o funcionamento do sistema, o
modelo transforma dados de entrada — tais quais temperatura, precipitação e concentração de
dióxido de carbono — em dados de saída — como a quantidade de carbono armazenado na
vegetação.
Os cientistas criam esses modelos combinando teorias e pesquisa empírica. Modeladores e
experimentalistas, embora estudem aspectos dos mesmos fenômenos, costumam atuar separadamente. A equipe do AmazonFACE inclui ambos os tipos de cientistas, que trabalham de forma
simbiótica. Os modeladores sugerem quais medições devem ser realizadas. Os experimentalistas
fundamentam as hipóteses na realidade empírica observada em campo e fornecem dados confiáveis para o aperfeiçoamento dos modelos.
Um modelo do carbono que flui pela Floresta Amazônica deve representar tanto a estocagem
quanto o processamento de carbono realizados pelas folhas, troncos e galhos. A equipe do AmazonFACE também quer abranger o reino subterrâneo do solo e das raízes, um domínio notoriamente difícil de ser estudado.
The primary tool for forecasting the future of a complex interactive system such as the Amazon forest is a
computer model that simulates interactions between a system’s component parts. Through arrays of equations
that mimic how the system works, the model turns inputs — such as temperature, rainfall, and carbon dioxide concentration — into outputs — such as the amount of carbon stored in vegetation.
Scientists create models by melding theories and empirical research. Modelers and experimentalists usually
work separately, though they study aspects of the same phenomena. The AmazonFACE team includes both kinds
of scientists, working symbiotically. The modelers suggest what measurements should be made. The experimentalists ground hypothesis with empirical reality and provide reliable data to improve the models.
A model of carbon flowing through the Amazon forest must account for carbon storage and processing by
leaves, trunks, and branches. The AmazonFACE team wants to also include the underground domain of soil and
roots, a notoriously difficult realm to study.
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FÓSFORO: UMA CHAVE PARA O FUTURO DA AMAZÔNIA?
P H O S P H O R U S : A KEY T O T HE A MAZON’S FUTUR E?
As plantas necessitam de quatro elementos essenciais: luz, água, dióxido de carbono e nutrientes como fósforo, nitrogênio
e potássio. Biólogos descobriram que a produtividade de uma planta é limitada pelo menos abundante desses elementos em
relação às suas necessidades. O elemento que limita o crescimento de uma planta varia de acordo com a localização e, às
vezes, com o tempo.
A escassez de água em um deserto inibe uma vegetação exuberante. Não basta acrescentar luz, nitrogênio, fósforo e
dióxido de carbono para que um deserto verdeje. É preciso adicionar água. Um deserto poderia vicejar se regado? Sim, com
o tempo, mas não se uma insuficiência das outras necessidades restringir esse desenvolvimento. Eventualmente, algum fator
restritivo sempre impõe um limite à produtividade.
Esse conceito ajuda os pesquisadores a prognosticar o futuro da Amazônia. O solo da Amazônia central, se comparado
com o das florestas temperadas, contém pouco fósforo. Cientistas especulam que a escassez desse importante nutriente vegetal deterá qualquer benefício para a floresta advindo do acréscimo de dióxido de carbono na atmosfera. No entanto, é
possível que as árvores na Amazônia desenvolvam estratégias capazes de compensar a escassez de fósforo. Talvez as raízes se
aprofundem e atinjam reservatórios inexplorados desse elemento. Ou talvez o dióxido de carbono adicional altere a química
do solo, liberando o fósforo que, de outro modo, estaria confinado a formas físicas ou químicas não utilizadas pelas árvores.
Plants require four critical inputs: light, water, carbon dioxide, and nutrients such as phosphorus, nitrogen, and potassium. Biologists have found
that the productivity of a plant is limited by the least abundant of these inputs, relative to that plant’s needs. The input that limits a plant’s growth
varies by location and sometimes changes in time.
Scarcity of water prevents lush vegetation in a desert. Adding extra light, nitrogen, phosphorus, and carbon dioxide will not alone make a
desert bloom. Adding water can. Could a desert blossom into a rainforest if watered? Yes, in time, but not if growth is restricted by a shortfall of one
of the other necessities. Eventually, some limiting factor always caps productivity.
This concept helps researchers predict the Amazon’s future. Compared with temperate forests, soil of the central Amazon contains little phosphorus. Scientists speculate that the dearth of this important plant nutrient will impede any benefit to the forest from increased carbon dioxide in
the atmosphere. However, it is possible that trees in the Amazon could develop strategies to counter phosphorus scarcity. Perhaps roots will grow
deeper and reach untapped phosphorus reservoirs. Or perhaps additional carbon dioxide will alter soil chemistry, releasing phosphorus otherwise
bound up in physical or chemical forms that trees do not now use.
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O sumidouro tropical de carbono se inicia com a vegetação,
onde a fotossíntese, fazendo uso da energia solar, converte
água e CO 2 em açúcar. Nesta foto, uma pesquisadora mede
a atividade fotossintética ao iluminar uma folha com um
estreito espectro de luz.
The tropical carbon sink begins with vegetation where, with
energ y from the sun, photosynthesis converts water and CO 2
into sugars. Here, a researcher measures photosynthetic
activity by shining a narrow spectrum of light on a leaf.
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Já existem modelos computacionais capazes de projetar o futuro das florestas tropicais, a Amazônia inclusa. Descobertas provenientes de outras pesquisas dedicadas ao comportamento dessas
florestas tornaram esses modelos ainda mais realistas. Estudos recentes, por exemplo, em que parcelas na Amazônia foram submetidos a uma seca artificial, ajudaram cientistas a aperfeiçoar as
representações de como a floresta reage às alterações pluviais. Mas os modelos existentes ainda
não traduzem de modo convincente as consequências da elevação do dióxido de carbono. Os
possíveis benefícios protetores do gás ainda não foram comprovados, uma lacuna de conhecimento crucial. A equipe do AmazonFACE espera responder à essa questão, suprindo a falta de
informação e tornando possível um modelo capaz de projetar de modo convincente o futuro da
mata.
Computer models already exist for predicting the future of tropical forests, including the Amazon. Findings from
other research on tropical forest behavior have made these models more realistic. For instance, recent studies, in
which Amazon plots were subjected to an artificial drought, have helped scientists refine representations of how
the forest responds to changes in rainfall. But existing models do not yet convincingly account for the consequences of elevated carbon dioxide. The possible protective benefits of the gas are unproven, a critical knowledge gap.
The AmazonFACE team hopes to settle the question, filling in missing information and making possible a model that
can plausibly forecast the jungle’s future.
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O MI STERI OSO CR E S CIM E N TO D A S TR E P A D E I R A S
THE MYST ERIOUS G ROWTH OF V INES
Além de alterar os sistemas bioquímicos e físicos (como o consumo de água e nutrientes), é possível que o
dióxido de carbono elevado transforme as relações entre os organismos. Por exemplo, a reação de diferentes
espécies de plantas a concentrações mais elevadas de dióxido de carbono pode ser diversa e, se algumas
forem favorecidas em detrimento de outras, as consequências para a floresta serão inesperadas. A quantidade de água que as árvores transpiram varia substancialmente de espécie para espécie. Até mesmo mudanças sutis na composição da floresta podem alterar significativamente a quantidade de umidade liberada
pelas plantas, possivelmente influenciando a precipitação regional.
Uma mudança notável na distribuição das plantas da mata já está em curso. As lianas, trepadeiras lenhosas, estão se tornando mais abundantes na Amazônia. São parasitas de árvores, que se sustentam subindo
nos troncos destas. Após atingirem o dossel, as lianas desenvolvem grandes copas que por vezes cobrem e
sombreiam o topo de muitas árvores. Mas diferentemente das árvores que infestam e que ocasionalmente
estrangulam, as lianas armazenam relativamente pouco carbono. Parte significativa do carbono de uma
árvore está armazenado em seu tronco. Em comparação, o tronco de uma liana, embora possua uma copa
de tamanho similar, é muito mais delgado, pois a liana empresta das árvores seu apoio estrutural. Florestas
abundantes em liana possuem pouco carbono. Os pesquisadores não sabem por que as lianas estão se tornando mais comuns, mas é possível que essa tendência — se assim prosseguir — prejudique a capacidade da
Amazônia de moderar a velocidade das mudanças climáticas. Algumas evidências sugerem que o aumento
da concentração de dióxido de carbono favorece as lianas em detrimento das árvores, uma hipótese que
poderá ser investigada no sítio do AmazonFACE.
In addition to modifying biochemical and physical systems, such as water and nutrient use, increased carbon dioxide
could change relationships between organisms. For example, plant species might respond differently to higher carbon dioxide
concentrations, favoring some over others, with unexpected effects on the forest. The amount of water trees transpire varies
substantially, by species. Even subtle shifts in the makeup of the forest could greatly shift how much moisture leaves release,
possibly influencing regional rainfall.
One notable change in the distribution of jungle plants is already underway. Woody vines, lianas, are becoming more
abundant in the Amazon. Lianas are tree parasites that support themselves by climbing trees trunks. After they reach the
canopy, they grow large crowns, sometimes spanning and shading the tops of many trees. But unlike the trees that they infest,
and sometimes strangle, lianas store relatively little carbon. Much of a tree’s carbon is stored in its trunk. A liana trunk is far
more slender than that of a tree with a comparable crown, because the liana borrows structural support from trees. Liana-rich
forests are carbon poor. Researchers are not sure why lianas are becoming more common but — if it continues — the trend
could hobble the Amazon’s ability to temper the rate of climate change. Some evidence suggests that rising carbon dioxide
concentration favors lianas over trees, a hypothesis that might be investigated at the AmazonFACE site.
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Será que a exuberante e imponente Floresta Amazônica que conhecemos ainda estará de pé em 2100?
Será que, como alguns cientistas teorizam, a fertilização por gás carbônico protegerá a floresta e sua capacidade de retardar o aquecimento global? Ou será que temperaturas mais quentes e uma menor precipitação
favorecerão uma floresta mais austera e diminuta, ou, ainda pior, darão lugar a campos similares aos cerrados
abertos do Brasil central, como alguns estudos projetam? Se assim for, será que o ecossistema empobrecido
que vier depois da floresta tropical absorverá menos dióxido de carbono, acelerando o aquecimento global?
As parcelas circulares de floresta esmeralda no sítio experimental do AmazonFACE dissiparão a incerteza
que atualmente encobre o futuro da Amazônia e tornarão mais precisos os prognósticos sobre o clima global.
Essa informação fundamental fortalecerá os argumentos de pessoas do mundo inteiro que buscam por soluções efetivas em relação ao aquecimento global. Líderes estarão melhor preparados para instaurar políticas
que visem a redução apropriada do uso de combustíveis fósseis e para investir na proteção de pessoas ameaçadas pelos impactos das mudanças climáticas.
Will the towering, exuberant jungle of today’s Amazon still be there in 2100? Will, as a few scientists theorize, carbon dioxide
fertilization protect the forest and its capacity to slow global warming? Or will hotter temperatures and lower rainfall favor a
more austere, shorter-stature forest, or worse, as some studies predict, a grassland like the open savannahs of central Brazil?
If so, will the impoverished ecosystem that succeeds the rainforest absorb less carbon dioxide, quickening global warming?
The circular plots of emerald forest at the AmazonFACE experiment site will clear away the uncertainty that now clouds
the future of the Amazon and make global climate forecasts more definite. This critical information will arm people around
the world with necessary ammunition to argue for suitable responses to global warming. Leaders will be better equipped for
enacting policies for making appropriate reductions in fossil fuel use and for investing in protection for people at risk from the
damage that climate change will cause.
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O aquecimento global está ameaçando a Floresta Amazônica. Escapamentos e chaminés em todo o mundo
expelem na atmosfera bilhões de toneladas de dióxido de carbono, elevando cada vez mais as temperaturas na
Amazônia. É possível que a secas também se intensifiquem. A combinação adversa de temperaturas elevadas e
menor precipitação pode comprometer a floresta tropical e toda a fauna selvagem que nela habita.
O destino da Floresta Amazônica não diz respeito apenas aos habitantes da região. A floresta regula a temperatura
de todo o planeta ao diminuir a quantidade de dióxido de carbono que se acumula na atmosfera. Cientistas
descobriram que, atualmente, apenas metade desse gás de aquecimento global — que nós produzimos pela
queima de combustíveis fósseis — permanece no ar. A Amazônia captura uma parcela significativa desse carbono,
sequestrando-o em seus troncos e em seu solo.
Alguns cientistas especulam que fatores naturais de proteção podem salvaguardar a floresta e também estímular
o armazenamento de carbono, ainda que, talvez, a um nível reduzido. Um candidato para fazer face aos impactos
negativos do aquecimento global é o dióxido de carbono, o mesmo gás que atualmente eleva o termostato
do planeta. Não se sabe, contudo, se ele será capaz de salvar a Amazônia. Para descobrir isso, uma equipe de
pesquisadores está construindo um grande experimento no coração da Floresta Amazônica.

