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INVESTIGANDO FUTURAS
MUDANÇAS NO REGIME DE
CHUVAS NO BRASIL

O regime de chuvas afeta todos os aspectos de vida na terra. Por
exemplo, muita chuva pode causar inundações, enquanto a falta
dela pode criar a seca; ambas as condições afetam os alimentos que
comemos, nossa saúde e nossa qualidade de vida. No entanto, as
atuais projeções do modelo climático não fornecem uma imagem clara
de como as chuvas no Brasil responderão às mudanças climáticas.
Algumas sugerem menos chuvas e outras mais. A pesquisa do projeto
Brasil Climate Science for Service Partnership (CSSP) está melhorando
nossa compreensão de como as chuvas podem mudar a ﬁm de fornecer
projeções climáticas robustas e relevantes para o Brasil.
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Os “pulmões” do planeta também afetam a
água
A ﬂoresta amazônica é um ecossistema único,
representando a maior área de ﬂoresta tropical
do mundo, com mais de 40.000 espécies
de plantas. Este enorme ecossistema é
frequentemente chamado de “os pulmões do
planeta” devido à sua massa de árvores que
absorvem dióxido de carbono (CO2) e expiram o
oxigênio.
Além disso, a ﬂoresta tem um enorme impacto
no ciclo da água. Tanta chuva cai sobre a
bacia amazônica que o rio Amazonas coleta
e descarrega mais de cinco vezes o volume
de água de qualquer outro rio do mundo. Este
enorme inﬂuxo e ﬂuxo de água tem um impacto
sobre o clima da região amazônica. No clima
quente e tropical, a água está constantemente
evaporando para a atmosfera, onde pode se
formar como nuvens e voltar a cair como a
chuva novamente.
De fato, o comportamento de árvores e plantas
pode controlar a quantidade de água que está
sendo evaporada e, portanto, a quantidade de
chuva que pode cair posteriormente. A razão
está nas pequenas aberturas nas folhas das
plantas chamadas “estomas”. Elas controlam
duas coisas, tanto a quantidade de CO2 que
a árvore precisa respirar para fotossíntese e
construir novas madeiras, quanto a quantidade
de água que é perdida de volta para a
atmosfera, conhecida como transpiração.
Quando estão particularmente secas, as
plantas podem fechar os estomas para se
protegerem de muita perda de água. Da mesma
forma, quando estão molhadas, elas podem
abrir seus estomas para liberar mais CO2 para
ajudar o crescimento.

Figura 1. Como as plantas e as árvores afetam as chuvas
e os ﬂuxos de água em grande escala.
Como a quantidade de CO2 na atmosfera está
aumentando atualmente, as plantas podem se dar ao
luxo de fechar seus estomas levemente para conservar
mais água, mas ainda assim absorver CO2 suﬁciente
para crescer. Esta eﬁciência melhorada do uso da
água signiﬁca que menos água é transpirada para a
atmosfera, resultando em menor potencial para chuvas
subsequentes.
O Brasil pode ser um ponto quente para esse efeito de
secagem
Novos trabalhos no CSSP Brasil sugerem que este
poderia ser o mecanismo mais importante que
impulsiona futuras mudanças no regime de chuvas
sobre o Brasil e, em particular, para a bacia amazônica.
A grande área vermelha sobre o Brasil na ﬁgura 2
sugere que esse processo poderia tornar a região ainda
mais seca no ﬁnal do século.

A Figura 1 mostra esse ﬂuxo de água e CO2
através de uma planta e como ela pode afetar a
chuva e o ﬂuxo de água nos rios.
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Figura 2. o regime de chuvas muda devido ao CO2 que
afeta os estomas das plantas.
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Chris Jones, líder cientíﬁco do CSSP Brasil
no Met Oﬃce, explicou como esses novos
resultados são importantes: “Sabemos há
muitos anos que a superfície terrestre pode
afetar nosso clima, mas esses resultados
mostram que é uma parte cada vez mais
importante do quebra-cabeça para entender.
Esses avanços surgem quando cientistas de
todas as escalas de pesquisa, de ciências
atmosféricas à ﬁsiologia vegetal, se unem
para aumentar nossa capacidade de prever
como a mudança climática afetará nosso
planeta. O CSSP Brasil continua a possibilitar
novas colaborações entre cientistas do Reino
Unido e do Brasil para combater problemas de
importância para o nosso futuro bem-estar”.
O CSSP Brasil também está explorando
mudanças na precipitação em outras regiões
do Brasil, não apenas na bacia amazônica.
Uma parte do trabalho colaborativo com o
INPE está investigando futuras mudanças
na variabilidade das chuvas entre as regiões,
o que poderia ser crucialmente importante
quando se considera os impactos da mudança
climática. Este trabalho sugere que o Brasil
experimentará mais variabilidade de chuvas
no futuro, ou seja, períodos secos mais secos
e períodos úmidos mais úmidos em escalas de
tempo diárias, semanais, mensais e sazonais,
apesar das futuras mudanças na precipitação
média serem incertas atualmente. Isso pode
fornecer informações úteis para a adaptação às
mudanças climáticas, por exemplo, nos setores
de agricultura e recursos hídricos no Brasil.

O CSSP Brasil está construindo fortes parcerias
cientíﬁcas
O CSSP Brasil é um projeto de pesquisa que apoia
a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil. Seu
objetivo é desenvolver a capacidade de esclarecer os
responsáveis pelas decisões sobre a mitigação climática
e a estratégia de adaptação e sustentar serviços que
apoiem o desenvolvimento econômico resiliente ao
clima, às condições climáticas e ao bem-estar social.
O CSSP Brasil está construindo parcerias sólidas e
sustentáveis entre o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA), o Centro Nacional de Monitoramento
e Aviso Prévio de Desastres Naturais (CEMADEN) e o
Met Oﬃce, o órgão de serviço meteorológico nacional do
Reino Unido e outros institutos cientíﬁcos importantes
no Reino Unido e no Brasil.
O Programa de Parcerias para o Clima e a Ciência do Clima, do qual o
CSSP Brasil faz parte, é ﬁnanciado pelo Fundo Newton do Governo do
Reino Unido.
Para obter mais informações visite o site do Fundo Newton (www.
newtonfund.ac.uk) e siga via Twitter: @NewtonFund
Para obter mais informações sobre o CSSP Brasil visite o site do Met
Oﬃce
https://www.metoﬃce.gov.uk/research/collaboration/newton/
csspbrazil/index
Met Oﬃce
O Met Oﬃce é o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido que
trabalha na vanguarda da ciência climática para proteção, prosperidade
e bem-estar. O Met Oﬃce Hadley Centre, formado em 1990, é um dos
principais centros de pesquisa sobre mudança climática do Reino Unido.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é responsável por fomentar
a ciência e a tecnologia da Terra e do espaço para oferecer produtos e serviços
em benefício da nação brasileira..
National Institute for Amazonian Research (INPA)
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) é uma instituição
pública de ensino e pesquisa e referência mundial em biologia tropical, com
sede em Manaus, Brasil. O INPA foi fundado em 1952, com o objetivo de
aprofundar o conhecimento cientíﬁco da Amazônia brasileira por meio de
estudos cientíﬁcos sobre o meio físico e as condições de vida para promover o
bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico.
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN)
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden) está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) do Brasil. O Cemaden foi fundado em julho de 2011 com o objetivo
principal de monitorar e emitir alertas de desastres naturais que ajudam
a proteger vidas e reduzir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica
resultante desses event

