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Formação do grupo...
Group formation...



Inserção brasileira na temática de AO...
Brazilian insertion in OA issues...



Missão:
Formação de uma rede de pesquisadores voltada para o tema de
Acidificação dos Oceanos, em conjunto com o estabelecimento de sistemas
de observação de longo prazo dos parâmetros do sistema carbonato.

Objetivos:
 curto prazo (short-term):
Identificar e integrar os pesquisadores brasileiros em uma ampla rede
nacional de cooperação interdisciplinar em estudos de AO, além de
contribuir com os programas internacionais em curso.

médio prazo (medium-term):
Tornar operacional as instalações e equipamentos para pesquisa em AO:
protocolo brasileiro de análises químicas, certificação das análises através
de exercícios de inter-calibração nacional e internacional.

 longo prazo (long-term):
Criar e capacitar uma massa crítica de pesquisadores treinados para
trabalhar com os diferentes aspectos e problemáticas da acidificação dos
oceanos, de modo a permitir: (i) o avanço do conhecimento científico, (ii) a
proteção dos ecossistemas sob risco, e (iii) o bem-estar das comunidades
afetadas (pesca, turismo).

Missão e objetivos...
Mission and objectives...

Disponível  para download em:
http://joomla.furg.br/broa/images/doc/BROA.pdf



O grupo hoje...
The group today...

Hoje o grupo está estruturado com:

7 instituições (institutions)
29 Pesquisadores (researchers)

14 Estudantes (students)

Está inserindo dentro dos 
grupos de pesquisa do CNPq

Linhas de pesquisa:
1) Biogeoquímica de Ecossistemas Costeiros e Estuarinos.
2) Efeitos da AO e das alterações das propriedades hidrográficas no metabolismo de

organismos marinhos.
3) Estudo de proxies para avaliação e reconstituição do sistema carbonato marinho.
4) Modelagem Oceânica e Biogeoquímica para estudos de Acidificação dos Oceanos.
5) Processos físicos e biogeoquímicos controladores da troca de carbono na interface ar-mar.



Atividades em 2013...
2013 activities...

1º Relatório BrOA (Dez 2012)
1st BrOA report (Dec 2012)

GOA-ON Workshop (Jul)
GOA-ON Workshop (Jul)

Lançamento do site BrOA (Set)
BrOA webpage released (Sep)

Encontro Brasil-França (Nov)
Brazil-France Meeting (Nov)

6ºEncoGrad (Dez)
6th EncoGrad meeting (Dec)

Representação nacional do SOLAS
Brazilian SOLAS representant Dr. Leticia da Cunha

Aprovação de Projetos Científicos
Scientific projects approved

Meta de curto prazo alcançada!



III Workshop...
III Workshop...

"A inserção da pesquisa brasileira no contexto da 
Acidificação dos Oceanos: identificando áreas 

sensíveis ao seu efeito e prioridades"

Objetivos da Mesa:
Identificar o estado-da-arte dos estudos de Acidificação dos
Oceanos (AO) realizados no Brasil.

 Específicos:

Identificação de áreas sensíveis aos efeitos da AO nos
ecossistemas e zonas costeiras do Brasil;

Identificação de redes de monitoramento já implantadas que
possam colaborar com uma rede de monitoramento dos
parâmetros biogeoquímicos necessários para estudos em AO;

Integração do Brasil na Rede Global de Observação da
Acidificação dos Oceanos.



Áreas abordadas (areas addressed):

Dra. Leticia C. Da Cunha (UERJ) –
Papel da zona costeira brasileira
nos fluxos de CO2 mar-atmosfera e
possíveis efeitos da acidificação.
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Dra. Rosane G. Ito (FURG) – Estado
da arte dos estudos brasileiros
sobre acidificação nos oceanos
Atlântico Sudoeste e Austral.

Dr. Ruy Kikuchi (UFBA) –
Tendências nas investigações dos
impactos da acidificação no
crescimento de corais e de algas
coralináceas.



Perspectivas 2014...
2014 perspectives...

2º Relatório BrOA (divulgação esperada em Jan 2014)
2nd BrOA report (expected release Jan 2014)

Compilação das discussões realizadas durante o IIIº Workshop Brasileiro de
Mudanças Climáticas.

Avanços nas Metas de médio prazo
Advances in medium-term goals

Execução de projetos de pesquisas – amostragem de dados biogeoquímicos ao longo
da costa brasileira.

Iº Workshop Brasileiro em Acidificação dos Oceanos (2º Semestre 2014)
1st Brazilian Workshop of Ocean Acidification (2nd Semester 2014)

Discussão para cooperação de pesquisas conjuntas entre os membros do grupo e
parceiros internacionais.



Obrigado!

www.broa.furg.br
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