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- As emissões brasileiras de gases de efeito estufa (GEE) contribuem com 3 a 5% 
das emissões globais. 

- Estima-se que ¾ das emissões de GEE do Brasil são decorrentes dos 
desflorestamentos, especialmente na Amazônia.

- As mudanças climáticas globais, além de elevar a temperatura do planeta próximo 
à superfície, afetarão os regimes de chuva. A Amazônia poderá ser drasticamente 
afetada por redução de chuvas e intensificação de eventos extremos (tempestades, 
secas e inundações) .

- Do ponto de vista das mudanças climáticas globais, a redução dos 
desflorestamentos na Amazônia representará uma contribuição importante à
atenuação do aquecimento global SOMENTE se houver um esforço global de 
redução de emissões de GEE.
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~ 5500 oC ~15 oC

Efeito Estufa

A atmosfera terrestre é quase 

transparente à radiação solar

A atmosfera terrestre não é transparente à

radiação terrestre, causando o 

aquecimento da atmosfera (efeito estufa)



Efeito Estufa Natural

A SUPERFÍCIE DA TERRA SERIA 

33 GRAUS CELSIUS MAIS FRIA SE NÃO 
EXISTISSEM NA SUA ATMOSFERA OS 

GASES DO EFEITO ESTUFA



Efeito Estufa Antropogênico

O AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO 
DOS GASES DO EFEITO ESTUFA DA 

ATMOSFERA É QUE LEVA AO QUE SE 
CHAMA DE AQUECIMENTO GLOBAL



FIGURA SPM-1. Concentrações atmosféricas de gás carbônico, metano e óxido
nitroso nos últimos 10 mil anos (painel maior) e desde 1750 (painel menor no interior 
do grande). Medidas de amostras de cilindros de gelo (símbolos com cores diferentes
para estudos diferentes) e amostras atmosféricas (linhas vermelhas). À direita dos 
painéis estão representadas as forçantes radiativas correspondentes.

GÁS CARBÔNICO
Principal gás do efeito estufa antropogênico

280 ppm em 1750               379 ppm em 2005

Últimos 650 mil anos: 180 a 300 ppm

1995-2005: aumento médio de 1,9 ppm / ano

1960-2005: aumento médio de 1,4 ppm / ano

MUDANÇAS NAS CONCENTRAÇÕES DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (CILINDROS DE GELO E ATMOSFERA)



Emissões de gás carbônico equivalente de origem fóssil (principalmente
de carvão mineral e petróleo): 

taxa média anual de 7,2 [6,9 to 7,5] GtC em 2000–2005

Emissões de gás carbônico equivalente de mudanças de usos da terra 
(principalmente de desflorestamentos):

taxa média anual de 1,6 [0,5 to 2,7] GtC nos anos 90

Fonte: Relatório AR4 WGI do IPCC, 2007.



OBSERVAÇÕES DIRETAS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS RECENTES

FIGURA SPM-3. Mudanças Observadas para (a) temperatura média global à superfície; (b) elevação do nível
médio dos mares (média global) a partir de dados de marégrafos (azul) e satélites (vermelho) e; (c) Cobertura
de neve no Hemisfério Norte para Março-Abril. Todas as mudanças são relativas às médias correspondentes
para o período 1961-1990. As linhas representam valores médios decadais enquanto que os círculos
representam valores anuais. As áreas sombreadas são os intervalos de incerteza estimados a partir da
análise das incertezas conhecidas (a e b) e de séries temporais (c).

Fonte: Relatório AR4 do IPCC, 2007.



Cenários de concentração de CO2

Em função do 
desenvolvimento

industrial, 
econômico e 

demográfico da
Terra.

O cenário A está
associado à

continuidade do 
atual modelo de 

desenvolvimento.



Aquecimento: maior nos continentes e em altas latitudes e menor em algumas 
áreas oceânicas

PROJEÇÕES DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS FUTURAS
TEMPERATURA

Fonte: Relatório AR4 do IPCC, 2007.



PROJEÇÕES DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS FUTURAS
( PRECIPITAÇÃO )

ALTERAÇÕES: de uma maneira geral os modelos climáticos projetam aumento de 
chuvas em regiões úmidas e redução de chuvas em regiões que já sofrem com 
escassez de água, mas esse resultado pode não se aplicar totalmente à região 
Amazônica. 

Fonte: Relatório AR4 do IPCC, 2007.



Mudanças de temperatura para 2080-99 em relação a 1980-99, cenário A1B, AR4-IPCC

Mudanças de precipitação para 2080-99 em relação a 1980-99, cenário A1B, AR4-IPCC

Fonte: J. Marengo – CPTEC/INPE

MÉDIA 20 MODELOS

MÉDIA 20 MODELOS



ObservaObservaççãoão de de mudanmudanççasas de de temperaturatemperatura e e 

precipitaprecipitaççãoão nana AmazôniaAmazônia durantedurante o o ssééculoculo XXXX



Tendências de temperatura do ar na Amazônia global desde inícios do século usando
os dados de temperatura em ponto de grade do CRU (em oC). A linha vermelha
representa a média móvel de 10 anos. As anomalias são com base ao período de 
1961-90 (Marengo 2003)

Tendencia de aquecimento é de 0.83 ºC na 
Amazônia nos últimos 100 anos !

Cortesia: J. Marengo – CPTEC/INPE



Sul do Brasil tem tendência observada de aumento de 
chuvas : tendências da chuva de 1901-2005 (IPCC 2007)

Causa do Aumento das
Chuvas:
Variabilidade Natural ou
Aquecimento Global?

Não tem sinais de redução 
de chuva na Amazônia 
devido ao desmatamento 
ou aumento na 
concentração de GEE. As 
secas estão associadas a 
variabilidade interanual de 
clima. 

Cortesia: J. Marengo – CPTEC/INPE



ProjeProjeççõesões de de mudanmudanççasas de de temperaturatemperatura e e 

precipitaprecipitaççãoão nana AmazôniaAmazônia durantedurante o o ssééculoculo XXIXXI
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Núcleo de  Modelagem Climática e  Ambiental

OBS: OBSERVAÇÃO
Climatic Research Unit (CRU) Global Dataset
TEMPERATURA EM oC

MULTI-MODEL
MÉDIA DOS 21 MODELOS - CMIP/IPCC
Coupled Model Inter-comparison Project
0,8 oC mais frio que observação no
período 1961-1990 

HADCM3: Modelo do Hadley Center
0,3 oC mais quente que observação no
período 1961-1990

CNCM3: Modelo do Météo-France
1,2 oC mais frio que observação no
período 1961-1990

CENÁRIO B1 – OTIMISTA
MULTI-MODEL (MÉDIA DOS 17 MODELOS)
T2061-2090 – T1961-1990 = +2,3 oC

CENÁRIO A2 – PESSIMISTA
MULTI-MODEL (MÉDIA DOS 16 MODELOS)
T2061-2090 – T1961-1990 = +3,4 oC

CENÁRIO A2 - PESSIMISTA 
HADCM3: Modelo do Hadley Center
T2061-2090 – T1961-1990 = +5,5 oCCENÁRIO A2 - PESSIMISTA 

CNCM3: Modelo do Météo-France
T2061-2090 – T1961-1990 = +4,0 oC

BACIA AMAZÔNICA:

TEMPETATURA
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C l i m a  A t u a l C l i m a  F u t u r o

OBS

MULTI-MODEL
MÉDIA DOS 21 MODELOS - CMIP/IPCC
Coupled Model Inter-comparison Project
23% mais seco que observação no
período 1961-1990 

HADCM3: Modelo do Hadley Center
14% mais seco que observação no
período 1961-1990

CNCM3: Modelo do Météo-France
12% mais seco que observação no
período 1961-1990

CENÁRIO B1 – OTIMISTA
MULTI-MODEL (MÉDIA DOS 17 MODELOS)
100% X (P2061-2090 – P1961-1990)/(P1961-1990) = -2,9 %

CENÁRIO A2 - PESSIMISTA
HADCM3: Modelo do Hadley Center
100% X (P2061-2090 – P1961-1990)/(P1961-1990) = -16 %

CENÁRIO A2 – PESSIMISTA
MULTI-MODEL (MÉDIA DOS 16 MODELOS)
100% X (P2061-2090 – P1961-1990)/(P1961-1990) = -2,6 %

CENÁRIO A2 - PESSIMISTA
CNCM3: Modelo do Météo-France
100% X (P2061-2090 – P1961-1990)/(P1961-1990) = +5 %

BACIA AMAZÔNICA - CHUVA

Núcleo de  Modelagem Climática e  Ambiental



EventosEventos extremosextremos ( ( tempestadestempestades severasseveras, , grandesgrandes secassecas e e inundainundaççõesões ) ) 
podempodem afetarafetar fortementefortemente a a ecologiaecologia e e todostodos osos setoressetores dasdas atividadesatividades

humanashumanas



A A questãoquestão dada ‘‘savanizasavanizaççãoão’’



El Niño



Futuro dos Biomas Amazônicos?

Fonte: Oyama and Nobre, 2003

Savanização da Amazônia: um estado de equilíbrio na relação 
bioma-clima?

floresta savana caatinga campos deserto

2000 2100



CarbonoCarbono: : estoqueestoque, , emissõesemissões porpor desflorestamentosdesflorestamentos e e seqseqüüestroestro pelaspelas
florestasflorestas naturaisnaturais e de e de regeneraregeneraççãoão
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Phillips et al, 2008

Localização das parcelas permanentes





Malhi et al., 2007 (dados ainda não publicados)



Biomassa (Mg ha-1) 
calculada segundo Chave 

et al. (2005)

Biomassa

Stock de C em Manaus: 
168 ± 30,55 Mg C ha-1

Biomassa seca em 
Manaus: 336 Mg ha-1



• Dados obtidos 
utilizando 2.573 

espécies

Densidade da madeira



Rate of change in biomass for 59 plots

Baker et al. (2004), Phil. Trans Roy. Soc, 359, 353-365.

Fonte C Seqüestro CMudanças na  
biomassa da floresta  
Amazônica

0.61 ± 0.21 Mg C ha-1 a-1



As florestas da Amazônia parecem estar crescendo em 
biomassa em função da fertilidade do solo
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Fonte: Malhi et al, 2004   (LBA)



Produtividade da madeira na Amazônia

+

-

Fertilidade do solo



Referências para estimativas de estoque de C
(Ometto et al, 2005)

- Biomassa aérea seca: 283 ± 66 ton / hectare

mais 9% na liteira e mais 21% nas raízes

- Estimativa total: 368 ± 105 ton / hectare

- 48-50% da biomassa é Carbono

- Área de florestas considerada: 5 milhões km2



Balanço de Carbono das florestas da
Amazônia (estimativas)

Estoque: aproximadamente 88 bilhões de 
toneladas de C

Seqüestro pela fotossíntese : de 300 a 600 
milhões de toneladas de C por ano

( Emissões por desflorestamento: de 200 a 400 
milhões de toneladas de C por ano )



- Os efeitos do aquecimento global (aumento da temperatura e modificação do 
regime de chuvas) trarão um grande impacto ao meio ambiente da região amazônica 
(na biodiversidade, na saúde, no ciclo hidrológico, ...).

- A confirmação das previsões de alguns modelos climáticos de que haverá uma 
mudança drástica no regime de chuvas da região, fará com que parte da região 
oriental da Amazônia torne-se, além de mais quente, mais seca.

-A elevação do nível dos mares trará riscos significativos para os grandes centros 
urbanos das regiões Norte.

Considerações finais:



- A atenuação do aquecimento global se fará pela drástica redução das emissões de 
gases de efeito estufa, não há outra alternativa viável.

- O que implica na mudança da matriz energética. É preciso substituir o petróleo e o 
carvão mineral por fontes mais limpas de geração de energia.

Considerações finais:



- As florestas amazônicas contêm um importante estoque de carbono. O 
desflorestamento libera grande parte desse estoque para a atmosfera na forma de 
gases de efeito estufa.

- As florestas amazônicas contribuem para retirar parte do excesso de gás carbônico 
da atmosfera.

Considerações finais:



Mas a maior contribuição do Brasil na atenuação do aquecimento global está na 
redução dos desflorestamentos, que contribuem com aproximadamente três quartos 
das suas emissões.

-Embora a liberação de gases de efeito estufa pelos desflorestamentos na Amazônia
represente uma contribuição pequena às emissões globais, sua redução é muito 
importante no esforço mundial de atenuação do aquecimento global.

Considerações finais:
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