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Os ecossistemas brasileiros são responsáveis por absorver e armazenar 
uma quantidade signifi cativa de dióxido de carbono (CO2)  lançado 
mundialmente por emissões de combustíveis fósseis, ajudando a 
compensar o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. 

A fl oresta tropical amazônica contém uma incrível diversidade de 
plantas e vida selvagem, e é uma fonte de medicamentos, alimentos 
e uma grande loja de carbono. O cerrado cobre mais do que 20% do 
Brasil e é a savana de maior biodiversidade no mundo, acumulando uma 
quantidade signifi cativa de carbono. Outro ecossistema, o Pantanal, 
é uma vasta rede de lagos, rios, lagoas e pântanos que se combinam 
para formar a maior área úmida do mundo, fornecendo alimento e água 
potável para mais de 8 milhões de pessoas.

No entanto, o funcionamento efi ciente destes ecossistemas é 
vulnerável à mudança climática, ao desmatamento e às mudanças na 
ocorrência de incêndios e seca no futuro. 
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O CSSP Brasil está desenvolvendo fortes 
parcerias científi cas entre o Brasil e o Reino 
Unido

Para ajudar a enfrentar esses desafi os globais, 
o projeto CSSP (Climate Science for Service 
Partnership) Brasil, apoiado pelo Fundo Newton 
do governo do Reino Unido, está reunindo 
pesquisadores e organizações do Reino Unido 
e do Brasil para entender a vulnerabilidade 
dos ecossistemas brasileiros às mudanças 
climáticas e desmatamento. 

Construindo nossas observações

A CSSP Brasil está trabalhando com o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
para apoiar experimentos de campo como 
o AmazonFACE, que medirá a resposta da 
fl oresta amazônica a níveis aprimorados de 
CO2 em um local próximo a Manaus. Estes 
dados, em conjunto com outras campanhas de 
campo, ajudarão os cientistas a entender como 
as mudanças climáticas afetarão a fl oresta 
amazônica e os serviços ecossistêmicos que 
fornece à humanidade.  

Sítio experimental AmazonFACE, perto de 
Manaus, Brasil

Desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas de 
modelagem

Incêndio e seca fazem parte do funcionamento 
natural dos ecossistemas. Por exemplo, o fogo é 
um importante contribuinte para a manutenção da 
vegetação de savana no cerrado brasileiro e também 
pode ser usado para a limpeza de terreno na fl oresta 
amazônica. Contudo, é provável que a mudança 
climática aumentará a gravidade e a probabilidade de 
seca e incêndios, o que afetará o funcionamento destes 
ecossistemas. No âmbito do CSSP Brasil, estamos 
incorporando processos de incêndio em nossos modelos 
ecossistêmicos de ponta, o que melhora a simulação 
da cobertura vegetal em todo o Brasil. Cientistas do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do 
Reino Unido estão usando esses modelos para entender 
como as mudanças climáticas podem afetar a futura 
resiliência dos ecossistemas. 

As emissões de metano de maior área úmida do 
mundo

Os ecossistemas das áreas úmidas tropicais como 
o Pantanal e as fl orestas inundadas naturalmente 
produzem metano, que é 25 vezes mais potente do 
que o CO2  como gás de estufa. O CSSP Brasil está 
quantifi cando a contribuição de fontes naturais para o 
orçamento global de metano, investigando a história 
do ar antes de chegar a um local de medição, para 
entender de onde o metano veio. 

O CSSP Brasil também está melhorando a 
representação das áreas úmidas brasileiras em 
modelos, incluindo novos processos, como as emissões 
das árvores das várzeas amazônicas. A contabilização 
desse novo processo mostrou aumentar a quantidade 
de metano liberado pelas áreas úmidas brasileiras 
em futuras projeções climáticas. Este trabalho está 
fornecendo suporte às informações aprimoradas sobre 
como os ecossistemas brasileiros podem contribuir e 
ser afetados pelas mudanças climáticas, o que ajudará 
a atualizar a política nacional de mitigação e adaptação 
ao clima.     
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Contexto internacional 

É cada vez mais importante para a comunidade 
de pesquisa científi ca ser capaz de quantifi car 
a função dos sumidouros naturais de carbono 
e outras emissões de gases de efeito estufa, 
para que as negociações internacionais 
estejam plenamente atualizadas sobre como 
estabelecer metas de emissões para atingir as 
metas do Acordo Climático de Paris. O último 
relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) sobre a obtenção 
de 1,5 graus mostrou quão perto já estamos 
de emitir mais CO2 do que é compatível com 
essa meta. O aumento do conhecimento dos 
processos naturais, especialmente nas fl orestas 
tropicais, permitirá um planejamento mais 
robusto de como permanecer dentro dos limites 
planetários sustentáveis.

Andy Wiltshire, chefe de ciência da CSSP 
Brasil no Met O�  ce, explicou como esses 
novos resultados são importantes. “Sabemos 
há muitos anos o importante papel que os 
ecossistemas brasileiros desempenham na 
regulação do sistema climático global. Os 
avanços que estão sendo feitos na parceria 
CSSP Brasil estão ajudando a entender a 
importância desses ecossistemas e sua 
vulnerabilidade às mudanças climáticas e 
ao desmatamento. Essa colaboração entre 
cientistas britânicos e brasileiros está nos 
permitindo abordar questões importantes para 
o bem-estar global”.

O CSSP Brasil está construindo fortes parcerias 
científi cas

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 O�  ce, o órgão de serviço meteorológico nacional do 
Reino Unido e outros institutos científi cos 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 fi nanciado 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 
O�  ce
https://www.meto�  ce.gov.uk/research/collaboration/newton/
csspbrazil/index

Met O�  ce

O Met O�  ce é o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido que 
trabalha na vanguarda da ciência climática para proteção, prosperidade 
e bem-estar. O Met O�  ce 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 científi co da Amazônia brasileira por meio de 
estudos científi cos 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 eventos.




