
BRASIL
Planejamento para as Mudanças do Clima: ESPÉCIES EM MOVIMENTO



PARA PLANÍCIES MAIS FRESCAS

ASCENDENTE

ESPÉCIES EM MOVIMENTO
DEVIDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Tourism

ÁREAS
PROTEGIDAS

TurismoMais
receita

Melhor
saúde

Aumento da 
riqueza

Provisão de água 
proteção contra 

inundações e outros

Mudança 
do clima

Mudança 
do clima

Serviços
ecossistêmicos

O QUE ESTÁ EM JOGO
Espécies estão em movimento com as mudanças do 
clima. Nessas circunstâncias, esforços de conservação, 
como as áreas protegidas, são ainda mais difíceis. 
O cumprimento das metas ambientais nacionais e 
internacionais depende de um planejamento eficaz 
voltado para esses deslocamentos das espécies.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?
As espécies estão movendo-se em resposta às alterações 
do clima. Cada espécie tem uma tolerância climática 
única e medida que a temperatura e a precipitação 
mudam, plantas e animais se deslocam para em busca 
de um clima adequado. Para escapar do aquecimento, as 
espécies movem-se montanhas acima para áreas mais 
frias. Nas planícies, percorrem distâncias mais longas para 
encontrar hábitats mais frescos. 

Este processo já está acontecendo e poderá durar 
décadas, ao longo de muitas gerações das plantas e 
animais. A natureza está sendo rearranjada pela mudança 
do clima e este processo irá se acelerar à medida que as 
alterações se intensificam.

Esse movimiento das espécies afeta a nossa capacidade de 
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
combater as mudanças do clima e conservar a natureza.

COMO PODEMOS RESPONDER?
Para atingir os ODS, combater as alterações do clima e 
conservar a natureza, precisamos planejar a conservação 
para as espécies em movimento. Os ODS dependentes da 
natureza têm de se adaptar a essas mudanças, a fim de 
continuar proporcionando benefícios à sociedade. 

Representar todas as espécies e ecossistemas em áreas 
protegidas requer que compreendamos e planejemos 
a movimentação das espécies. As áreas protegidas são 
fundamentais e fornecem estabilidade e resiliência a 
natureza, ajudando a manter estoques de carbono e a 
vegetação natural para combater as mudanças do clima.

Para planejar respostas para essas mudanças, precisamos 
entender a rapidez com que o clima mudará em diferentes 
partes do Brasil, como as espécies reagirão a essas 
alterações, qual a sua sensibilidade e como o movimento 
das espécies reorganizará os ecossistemas.

Este estudo indica os passos para conservar a natureza 
considerando o movimento das espécies. A conservação de 
áreas com alta prioridade para espécies e ecossistemas em 
movimento ajudará a manter locais críticos para os ODS e a 
biodiversidade.
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RAPIDEZ DA MUDANÇA
A rapidez da mudança do clima é geralmente maior nas 
planícies e menor nas montanhas. Isto porque as espécies 
de montanha podem percorrer distâncias mais curtas 
na subida para encontrar climas mais frios, enquanto o 
percurso para as de planície pode ser longo. 

Como exemplo, uma espécie da caatinga que é adaptada a 
temperaturas moderadas e condições semi-áridas, precisa 
se mover para áreas mais altas hoje conhecidas como 
brejos se as condições se tornarem mais quentes e secas.

Compreender a velocidade não é a única chave para a 
gestão da mudança do clima. Devemos também entender 
a sensibilidade das espécies às mudanças de temperatura. 
Por exemplo, para uma planta adaptada a uma ampla 
gama de temperaturas pode não ser tão importante 
uma mudança rápida. A velocidade das alterações do 
clima permite-nos identificar as áreas em que as espécies 
podem ser mais ou menos vulneráveis às alterações.

O mapa à direita ilustra a 
velocidade da mudança de 
temperatura em um cenário 
com alta mudança do clima. 
Nas áreas em amarelo ela será 
comparativamente maior– isto é 
uma espécie precisará se mover 
mais rapidamente em busca de 
temperaturas adequadas. Nas 
regiões em azul a velocidade será 
menor e as espécies poderão se 
deslocar mais lentamente. 

ONDE E COM QUE RAPIDEZ 
O CLIMA MUDARÁ?

ESPÉCIES EM MOVIMENTO
Espécies estão em movimento em todo o mundo 
em resposta às mudanças do clima (Pecl et al. 2017). 
Milhares delas já se moveram e milhões o farão no 
futuro próximo.

Em cenários com alta mudança do clima, muitos 
deslocamentos cobrirão longas distâncias, ao passo que 

naqueles com pouca mudança os movimentos serão 
curtos. Já em montanhas, os deslocamentos serão mais 
curtos que em planícies.

Esse grau de movimentação dependerá tanto da 
rapidez das mudanças do clima como da sensibilidade 
das espécies. 

ATUAL

CENÁRIO DE MUDANÇÃ ALTA (RCP8.5)

CENÁRIO DE MUDANÇÃ BAIXA (RCP2.6)

Tiriba-de-testa-vermelha 
(Pyrrhura frontalis)

Ícone criado por Md Riduwan Molla a partir do Noun Project

Status IUCN: Menos preocupação
Tendência Populacional: Estável

Mudança de habitat modelada 
RCP2,6: 21,1% perda
RCP8,5: 39,0% perda

FATOS RÁPIDOS
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PRIORIDADES PARA ESPÉCIES EM MOVIMENTO

ÁREAS PRIORITÁRIAS
As áreas importantes para a representação de todas as 
espécies e suas áreas de movimentação preditas estão 
concentradas principalmente ao longo da Mata Atlântica e 
em pontos chaves da Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pampa e Pantanal (ver mapa). Esforços de conservação 
nessas áreas prioritárias podem ajudar as espécies 
a se deslocarem de onde estão atualmente para sua 
distribuição futura dentro das áreas protegidas existentes.

PLANEJAMENTO ESPACIAL 
O planejamento para áreas protegidas pode assegurar 
uma representação melhor das espécies afetadas pela 

mudança do clima (Hannah et al. 2005). O mapa à direita 
mostra as prioridades para serem adicionadas à rede 
de áreas protegidas para maximizar a representação da 
distribuição atual e futura das espécies. Esta priorização 
usa um cenário com mudança do clima alta em 2070. 
O aplicativo de planejamento de conservação Zonation 
(Moilanen et al. 2007) foi usado para determinar as 
prioridades com base na modelagem das ocorrências 
presentes e futuras para mais de 20.000 plantas e animais.

Uma das metas mais importantes é representar todas as espécies em áreas protegidas para diminuir o 
seu risco da extinção. Com os deslocamentos devido às mudanças do clima, é importante assegurar a 
representação de todas as espécies, tanto onde elas estão agora, como onde elas estarão no futuro.
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MUDANÇA DOS ECOSSISTEMAS

REPRESENTANDO TODOS OS 
ECOSSISTEMAS
No planejamento para conservação, um princípio 
importante é manter exemplos representativos de todos 
os ecossistemas para ajudar a reduzir as extinções e 
melhorar a compreensão de como as espécies se 
relacionam umas com as outras em ambientes específicos. 
Quando os ecossistemas mudam devido às alterações 
do clima, temos de planejar a conservação das suas 
localizações atuais e futuras.

PRIORIDADES PARA ECOSSISTEMAS
É importante representar ecossistemas isolados e em 
desaparecimento. Se o seu declínio acontecer como 
previsto, remanescentes podem persistir dentro da 
sua área de distribuição atual. Por exemplo, pequenos 
ecossistemas endêmicos na serra do Espinhaço devem 
ser conservados junto com seus habitats circundantes 
para que as transições entre ecossistemas ocorram em 
paisagens naturais. 

MAPEAMENTO DA MUDANÇA DO 
ECOSSISTEMA
Estes três mapas mostram tipos de clima associados a 
ecossistemas (Estratificação Ambiental Global, Metzger et 
al., 2013) e como eles podem mudar em cenários com baixa 
ou alta mudança do clima. Cada cor representa um tipo de 
clima único associado a um ecossistema. As cores são as 
mesmas, ou seja, cada tom mostra onde um ecossistema 
está e se está aumentando ou diminuindo no futuro.

Ecossistemas são compostos por grupos de espécies que responderão de forma diferente às alterações do 
clima. Cada uma das espécies responde às mudanças de acordo com as suas tolerâncias à temperatura e 
precipitação. À medida que as espécies se movem de forma diferente umas das outras, alguns novos 
ecossistemas poderão surgir, enquanto outros terão o seu tamanho reduzido.

Canto superior esquerdo - clima atual, canto superior e 
inferior direito - respectivamente cenários futuros com 
baixa e alta mudança do clima. Ambas as projeções são a 
média dos climas do período 2060-80 e são o concardáncia 
majoritária entre dez modelos climáticos globais. 

8 | MUDANÇA CLIMÁTICA BRASIL | 9



CARLOS NOBRE
PESQUISADOR SÊNIOR DO INSTITUTO DE ESTUDOS 
AVANÇADOS, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MEMBRO DO COMITÊ CIENTÍFICOS DO 
PROJETO SPARC
Os resultados do projeto SPARC destacam com robustez 
científica e clareza os grandes riscos para a biodiversidade 
do planeta decorrentes das crises climáticas que enfrenta-
mos globalmente. Para o Brasil em particular, um país com 
a máxima diversidade de espécies, os resultados do projeto 
sinalizam claramente a urgência, por um lado, de cumprir as 
metas do Acordo de Paris e até mesmo de ser muito mais 
ambicioso para alcançar um balanço líquido de carbono 
zero antes de 2050. Por outro lado, os aspectos irreversíveis 
dos impactos climáticos que já estão se desdobrando 
diante de nossos olhos exigem políticas de adaptação que 
abordem questões críticas de planejamento espacial para 
maximizar a conservação das espécies.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Incorporar modelos de mudança na distribuição de 
espécies e ecossistemas no planejamento de novas áreas 
protegidas e dos planos de recuperação de espécies 
ameaçadas e de restauração de ecossistemas. 

Fortalecer os esforços de conservação mutli-nacionais 
para ajudar as espécies a se deslocarem em busca de 
climas adequados.

PLANEJAMENTO ESPACIAL
Ações de conservação devem ser localizadas em locais de 
alta prioridade para a representação da distribuição atual e 
futura de espécies afetadas pela mudança climática (p. 7).

Construir capacidades para a modelagem de espécies 
e ecossistemas e o planejamento de conservação para 
mudanças do clima nos órgãos federais e estaduais 
responsáveis pela conservação da biodiversidade e 
planejamento do uso da terra.

MÍDIA
Jornais, televisão, rádio e internet podem aumentar a 
conscientização sobre a necessidade de adaptação às 
mudanças do clima.

FINANCIAMENTO
Fontes de financiamento para reduzir a perda de eficácia 
dos investimentos em conservação devido às alterações 
do clima incluem o Fundo para o Ambiente Mundial - GEF; 
o Fundo Verde para o Clima, e fundações e indivíduos 
interessados em promover a resiliência da natureza às 
alterações do clima.

RECOMENDAÇÕES

BRASIL EM NÚMEROS
 1,68º–3,85ºC aumento projetado da temperatura 

média

 73,6% da área com velocidade de mudança do 
clima superior a 1 km/ano

 28052 espécies vegetais e animais modeladas

 4019 espécies deslocar-se-ão para países 
vizinhos

 474 espécies migrarão a partir de países 
vizinhos

 15 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável dependem de conservação 
da natureza

 29,4% da área é protegida
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