
1gbkJ • vvv---
roço:
.ta :cotidtano

NOt41 S0

tempo
-	-

Será que o enlouqueceu?

n á estamos quase no inverno e as temperatu-

) J ras ainda estão muito variadas. Quando é a
época das chuvas, não chove. E o calor? Este pas-
sa a impressão de que o verão está cada vez mais
longo. O que, afinal, aconteceu como clima da
cidade? As causas são o aquecimento global pro-

tos do EI Ni/io(vefa texto). Esse fenômeno pro
voca um aumento na média de temperatura e al-
terações nos índices pluviométncos (das chuvas).
Jorge Luiz Moreira, do 50 Distrito do Instituto
Nacional de Meteorologia, afirma que o homem
vem contribuindo para que ocorram as alterações

vocado pela emissão de gases poluentes, através climáticas, mas o EI AI/fio está afetando como nun-
das indústrias e dos automóveis; os constantes
desmatamentos da vegetação na região metro-
politana de BH; além do crescimento
desordenado da cidade, onde até os prédios al-
tos contribuem para aumentar a temperatura.
El Nuto - A cidade também sofre com os efei-

ca. "Esse fenômeno é cíclico e foi sentido mais
fortemente, pela última vez, em 1982. Exemplo
de seus efeitos agora é a seca no Norte de Minas
e no Nordeste brasileiro" - problema previsto,
destaca o profissional, com um ano de antece-
dência.

El Nuulo não é único "culpado"
Em relação ao clima de BH, o meteorologista afirma, no entanto, que o FIAI/fio não

pode ser responsabilizado, sozinho, pelo aumento da média de temperatura da cidade ao
longo do tempo. Na opinião dele, o ser humano é o principal responsável pelas mudanças
climáticas.
O que é - O EIN/fioé o aumento anormal da temperatura na superficie do mar, na costa
Oeste da América do Sul, durante o verão no Hemisfério Sul. Esta anomalia traz mudanças
climáticas regionais e globais e ocorre em intervalos de dois a sete anos, provocando
chuvas torrenciais, secas, calor extremo, enchentes, vendavais e furacões.
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