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Figuras



Figura Cap. 2 – 2.1

Ciclos anuais de precipitação em regiões de 2.5°×2.5° latitude-longitude, calculados com pelo menos 25 anos de dados no 

período de 1950 a 2005.

Fonte: Grimm (2011)



Figura Cap. 2 – 2.2

Distribuição espacial (painel esquerdo) e evolução temporal (painel inferior direito) do primeiro modo de variabilidade da 

precipitação total anual, com variância explicada e mapa de coeficientes de correlação com a TSM (painel direito). Neste 

último, as cores indicam os níveis de confiança maiores que 0,90 para coeficientes de correlação positivos e negativos. 

Fonte: Grimm (2011)



Figura Cap. 2 – 2.3

Distribuição espacial (painel esquerdo) e evolução temporal (painel inferior direito) do primeiro modo de variabilidade da 

precipitação de primavera – meses de setembro, outubro e novembro (SON) –, com a variância explicada e o mapa de 

coeficientes de correlação com a TSM (painel direito). Neste último, as cores indicam os niveis de confiança maiores que 0,90

para coeficientes de correlação positivos e negativos 

Fonte: Grimm (2011)



Figura Cap. 2 – 2.4

Distribuição espacial (painel esquerdo) e evolução temporal (painel inferior direito) do primeiro modo de variabilidade da 

precipitação de verão (DJF), com variância explicada e mapa dos coeficientes de correlação com a TSM (painel direito). Neste 

último, as cores indicam os níveis de confiança maiores que 0,90 para coeficientes de correlação positivos e negativos. 

Fonte: Grimm (2011)



Figura Cap. 2 – 2.5

Distribuição espacial (painel esquerdo) e evolução temporal (painel inferior direito) do segundo modo de variabilidade da 

precipitação de verão (DJF), com variância explicada e mapa de coeficientes de correlação com a TSM (painel direito). Neste 

último, as cores indicam os níveis de confiança maiores que 0,90 para coeficientes de correlação positivos e negativos. 

Fonte: Grimm (2011)



Figura Cap. 2 – 2.6

Primeiro modo de variabilidade interdecenal da precipitação anual, que explica 18,4% da variância: (painel esquerdo) 

distribuição espacial das anomalias; (painel direito) evolução temporal. 

Fonte: Grimm e Saboia (2015).



Figura Cap. 2 – 2.7

Coeficientes de correlação (isolinhas) entre o primeiro modo de variabilidade de TSM (modo de tendência) e a precipitação 

média anual em áreas 2,5° × 2,5°, no período de 1950 a 2000. Coeficientes negativos indicam aumento de precipitação e os 

positivos significam diminuição. As cores representam os níveis de significância tanto para correlações positivas quanto 

negativas. 



Figura Cap. 2 – 2.8

Mudança na precipitação média anual (mm dia-1) a partir de uma média ponderada das projeções de 19 modelos usados no 

IPCC-AR4, para o cenário A1B. A mudança foi calculada entre os períodos 2081-2100 e 1981-2000. 

Fonte: Adaptada de Nohara et al. (2006)



Figura Cap. 2 – 2.9

(a) Série de precipitação de verão no século XX em estação localizada na baixa Bacia Hidrográfica dos rios Paraná e da Prata 

(33,01S; 58,30W); (b) correlação desta série com TSM. 



Figura Cap. 2 – 2.9

(a) Série de precipitação de verão no século XX em estação localizada na baixa Bacia Hidrográfica dos rios Paraná e da Prata 

(33,01S; 58,30W); (b) correlação desta série com TSM. 



Figura Cap. 2 – 2.10

Variação percentual de vazões entre os períodos de 1900 a 1970 e de 1971 a 1998. 

Fonte: Milly et al. (2005).



Figura Cap. 2 – 2.11

Tendência da precipitação total anual no período1951-2000 (mm/ década). Círculos com contornos grossos indicam 

significância estatística do Teste Mann-Kendal ao nível de significância de 0.05. 

Fonte: Obregón e Marengo, 2007. 



Figura Cap. 2 – 2.12

Tendência da precipitação total sazonal (de 1951 a 2000) em mm década-1. 

Fonte: Obregón e Marengo (2007).



Figura Cap. 2 – 2.13

Tendência para o período de 1961 a 2000 da temperatura do ar média anual (painel superior), máxima média anual (painel 

central) e mínima média anual (painel inferior), em ° C por década. Círculos com contornos grossos indicam significância 

estatística na análise não paramétrica do Teste Mann- Kendal no nível de significância de 0,05. 

Fonte: Obregón e Marengo (2007).



Figura Cap. 2 – 2.14

Evolução da temperatura média anual dois metros acima da superfície no período de 1948 a 2007, em todo o globo terrestre e 

no continente sul-americano (painéis superiores) e nas partes tropical (TSA: 20°S-10°N; 80°-35°W) e subtropical (SSA: 60°-

20°S; 75°-50°W) da América do Sul (painéis inferiores). 

Fonte: Collins et al. (2009).



Figura Cap. 2 – 2.15 

Evolução média da isoterma T=18oC (coluna da esquerda) e T=15oC (coluna da direita) em 850hPa para outubro (a,b), 

novembro (c,d). As cores representam períodos distintos. Os intervalos a cada 5 anos estão indicados na própria figura. 

Adaptada de Carvalho et al. (2012). 



Figura Cap. 2 – 2.15 (continuação)

Evolução média da isoterma T=18oC (coluna da esquerda) e T=15oC (coluna da direita) em 850hPa para dezembro (e,f), 

janeiro (g,h). As cores representam períodos distintos. Os intervalos a cada 5 anos estão indicados na própria figura 

Adaptada de Carvalho et al. (2012). 



Figura Cap. 2 – 2.16

Evolução temporal da área com temperaturas ≥ 18 oC em 850 hPa na América do Sul de1948 a 2009. Tendências lineares 

estão indicadas na figura. 

Fonte: Adaptada de Carvalho et al., (2012). 



Figura Cap. 2 – 2.17
Dados anuais de temperatura mínima do ar em Campinas, SP, no período de 1890 a 2010. 

Fontes: Instituto Agronômico de Campinas, Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo. 



Figura Cap. 2 – 2.18

Distribuição espacial das estações pluviométricas disponíveis atualmente no Brasil. 



Figura Cap. 3 – 3.1

Variação temporal entre 1900 e 2005 da média zonal das anomalias de temperatura da superfície do mar entre as latitudes 

30˚S e 60˚N no Atlântico, com relação à media do período de 1961 (Rayner et al., 2006). O Atlântico Sul, que apresentava uma 

anomalia negativa até o final da década de 1960, passa ter uma anomalia positiva a partir dos anos 70. Por sua vez, o 

Atlântico Norte apresenta uma anomalia positiva consistente desde os anos 30, exceto por uma anomalia negativa em 

latitudes médias, a qual se propagou para sul e norte, chegando a atingir o Atlântico Sul por volta de 1980.



Figura Cap. 3 – 3.2

Variação do conteúdo de calor na camada de 0 a 700 m do oceano global (linha preta). A tendência positiva da ordem de 0,64 

W m-2 indica o aquecimento da camada superior do oceano. A linha azul representa a variação do conteúdo de calor para 0-

2000 m, baseada em 6 anos de dados Argo. A taxa de aumento de 0,5 m-2 sugere que uma parte do aquecimento está 

acontecendo em profundidades superiores a 700 m (Trenberth, 2010).



Figura Cap. 3 – 3.3

Média climatológica da salinidade de superfície entre 1950 a 2000 (esquerda). Tendência de 50 anos da salinidade de 

superfície para o período todo [50 anos-1] (direita). 

Fonte: Adaptado de Durack e Wijffels (2010).



Figura Cap. 3 – 3.4

Anomalias de TSM (em °C) para o período de 1950 a 2010: (a) Modo zonal do Atlântico Tropical, obtido a partir da primeira 

função empírica ortogonal ou 1o EOF de TSM; (b) Modo meridional do Atlântico Tropical, obtido a partir da 1o EOF combinada 

de TSM e cisalhamento do vento; (c) Modo dipolo subtropical do Atlântico Sul, obtido a partir da 1o EOF combinada de TSM e 

pressão ao nível médio do mar. 

Fonte:

Os dados de TSM foram extraídos do produto Extended 

Reconstructed Sea Surface Temperature – ERSST (Smith et al., 

2008). 

Os dados de cisalhamento do vento e pressão ao nível médio 

do mar foram obtidos do produto de reanálise do National 

Center for Environment Prediction-National Center for 

Atmospheric Research NCEP-NCAR (Kalnay et al., 1996).



Figura Cap. 3 – 3.5

Anomalias de TSM (°C) em dezembro-janeiro-fevereiro (DJF) e de precipitação (em milímetros por dia) em março-abril-maio 

(MAM) para eventos de El Niño canônico – representados nos painéis superiores – e para eventos de El Niño Modoki – como 

vistos nos painéis de baixo. DJF é a estação do ano em que os eventos de El Niño atingem seu pico – a fase matura. MAM é o 

periodo chuvoso do ano sobre o Norte e o Nordeste quando o El Niño exerce grande influência sobre precipitação no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Rodrigues et al. (2011). 



Figura Cap. 3 – 3.6

Distribuição regional do aumento do nível do mar entre janeiro de 1950 e dezembro de 2000, a partir de reconstrução dos 

campos de nível do mar usando dados de marégrafos. A linha sólida representa 2,0 mm ano-1 e os intervalos de contorno são 

de 0,5 mm ano-1 

Fonte: Church et al., 2004.



Figura Cap. 3 – 3.7

Projeções do aumento do nível do mar para o século XXI.

A projeção de amplitude do aumento médio do nível do mar em escala global obtida pelo IPCC-AR (2001) é mostrada pelas 

linhas e sombreado (o sombreado escuro representa o envelope médio de todos os cenários SRES, o sombreado claro é o 

envelope para todos os cenários, e as linhas nas extremidades incluem incertezas adicionais relativas ao gelo continental). A

atualização do IPCC-AR4 feita em 2007 está mostrada pelas barras plotadas em 2095, a barra magenta é o range projetado 

pelos modelos e a barra vermelha é o range extendido, porém pobremente quantificado, que permite incluir a potencial 

contribuição de uma resposta dinâmica do gelo sobre a Groelândia e Antártica ao aquecimento global. Observe que o IPCC-

AR4 afirma que “valores maiores não podem ser excluídos, mas o entendimento destes efeitos é muito limitado para avaliar 

sua probabilidade ou fornecer uma melhor estimativa ou um limite superior para o aumento do nível do mar”. A inserção mostra 

a projeção de 2001 em comparação com a taxa observada estimada a partir de marégrafos (azul) e satélite altimétricos 

(laranja)  

Fonte: baseado em Church et al., 2001; Meehl et al., 2007; Rahmstorf et al., 2007 



Figura Cap. 3 – 3.8

Distribuição espacial do coeficiente quadrático de aceleração (metade da aceleração propriamente dita) a partir da análise de

Church e White (2006). A linha preta indica o contorno de aceleração zero. 



Figura Cap. 3 – 3.9

Nível do mar projetado com base no cenário A1B do IPCC usando reconstruções de temperatura. Distribuição empírica de 

probabilidade do nível de mar obtida a partir de conjunto inverso de Monte Carlo com 2 milhões de realizações.  

Fonte: Moberg et al., 2005

A linha preta fina representa a média, a faixa cinza escuro representa um desvio-padrão, a faixa cinza claro representa os 

percentis de 5 e 95%. A linha preta grossa representa o nível médio global reconstruído (Jevrejeva et al., 2006) estendido para 

1700 usando o nível do mar de Amsterdam (van Veen, 1945). Caixa mostra a estimativa do cenário A1B do IPCC. Inserções 

mostram as projeções e ajustes aos dados GSL em maior detalhe. 



Figura Cap. 3 – 3.10

Distribuição espacial média de a) Alcalinidade total (TA, μmol kg-1), b) Carbono Inorgânico Dissolvido (DIC, μmol kg-1), e c) 

Fluxo de CO2 na interface oceano-atmosfera (FCO2, mmol CO2 m-2 d-1), na borda oeste do Atlântico Tropical Sul, adjacente 

às Regiões Norte e Nordeste do Brasil (1995-2001). Os pontos negros na figura indicam a localização das estações de 

amostragem do Programa REVIZEE. 

Fonte: Adaptado de: Silva et al. (2005a, b), Santos et al. (2008), Medeiros et al. (2009) e Macedo et al. (2009). 



Figura Cap. 3 – 3.11

Acumulação de carbono orgânico no Oceano Atlântico Sul

Fonte: adaptado de Mollenhauer et al., 2004



Figura Cap. 3 – 3.12

Macrocompartimentação da costa brasileira



Figura Cap. 4 – 4.1

Variações para os últimos 120 ka nos parâmetros: 

(a) porcentagem de pólen de elementos arbóreos em 

testemunho sedimentar coletado na Cratera de 

Colônia no Estado de São Paulo (Ledru et al., 

2009); 

(b) valores de δ18O do espeleotema BT2 da Caverna 

de Botuverá, no Estado de Santa Catarina (Cruz et 

al., 2005) – notar que o eixo das ordenadas está 

invertido –; e 

(c) insolação para 30°S para o mês de fevereiro 

(Laskar et al., 2004).



Figura Cap. 4 – 4.2

Comparação entre os registros de δ180 de 

espeleotemas das cavernas de 

(a) Hulu e Sanbao, na China (Wang et al., 2001, 

2008), 

(b) Botuverá, no Estado de Santa Catarina, Brasil 

(Cruz et al., 2005) e 

(c) Rainha, Furna Nova e Abissal, no Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil (Cruz et al., 2009). 

Valores de insolação calculados para distintas 

latitudes e meses do ano podem também ser 

observados (Laskar et al., 2004).



Figura Cap. 4 – 4.3

Salinidade da superfície marinha, medida em 

unidades práticas de salinidade (psu, na sigla em 

inglês) (Antonov et al., 2010) para os oceanos 

Atlântico e Pacífico, e precipitação acumulada – mm 

verão para a América do Sul durante o verão do 

hemisfério sul (Xie e Arkin, 1997). A localização dos 

registros paleoambientais presentes na Figura 4.4 

estão representados por círculos amarelos, enquanto 

outros, também discutidos no texto, são mostrados 

pelos círculos brancos – ODP999A: Schmidt et al. 

(2006); Bacia de Cariaco: Peterson et al. (2000), 

Gonzalez et al. (2008); MD02- 2529: Leduc et al. 

(2007); Lagoa do Caçó: Ledru et al. 2001, 2006); 

GeoB3104- 1/3912-1: Arz et al. (1998), Behling et al. 

(2000), Jennerjahn et al. (2004); GeoB3910- 2: 

Jaeschke et al. (2007); cavernas Toca da Boa Vista 

(TBV) e Lapa dos Brejões (LBR): Wang et al. (2004); 

Caverna Santana: Cruz et al. (2006); Caverna de 

Botuverá: Cruz et al. (2005), Wang et al. (2006; 

2007a), 36GGC:Carlson et al. (2008) e GeoB6211- 2: 

Chiessi et al. (2008). 



Figura Cap. 4 – 4.4

Registros paleoclimáticos da porção leste da América 

do Sul e do oeste do Oceano Atlântico para o intervalo 

entre dez e 10.000 e 90.000 anos cal. AP, além de 

indicadores de temperatura das altas latitudes do 

hemisfério norte 

(a) e da intensidade do Sistema de Monção de Verão 

do Leste da Ásia(SMLA)

(b) A latitude de cada registro pode ser encontrada 

nesta figura. Todos os registros estão com seus 

modelos de idade originais. As siglas HS1, HS2, 

HS3, HS4, HS5 e HS6 se referem aos eventos do 

tipo Heinrich Stadial cujas idades foram baseadas 

em EPICA (2006). Outras abreviações usadas na 

figura: LBR – Caverna Lapa dos Brejões, T –

temperatura, TBV – Caverna Toca da Boa Vista, 

TSM – temperatura da superfície do mar, VPDB –

Vienna Pee Dee Belemnite. Para a localização dos 

registros sul-americanos, ver a Figura 4.3.



Figura Cap. 4 – 4.5

Média anual da temperatura da superfície marinha (o 

C) para a porção oeste do Atlântico Sul (Locarnini et 

al., 2010) e localização dos testemunhos 

sedimentares marinhos discutidos no texto. 

Testemunhos com dados disponíveis apenas para o 

Último Máximo Glacial estão representados por círculo 

brancos (MARGO Project Members, 2009); 

testemunhos com dados disponíveis para outros 

períodos estão representados pelos círculos amarelos 

– GeoB3910-2: Arz et al. (2001), Jaeschke et al. 

(2007); GeoB3129/3911-3: Weldeab et al. 

(2006);GeoB3202-1: Arz et al.(1999); SAN76: Toledo 

et al. (2007a, b); 7606: Gyllencreutz et al. (2010); 

36GGC: Came et al. (2003); Carlson et al. (2008); 

Pahnke et al. (2008); GeoB6211-2: Chiessi et al. 

(2008) e SP1251: Laprida et al. (2011). 



Figura Cap. 4 – 4.6

Registros paleoceanográficos da porção oeste do 

Atlântico Sul desde o Último Máximo Glacial e 

indicadores de temperatura provenientes das altas 

latitudes dos hemisférios norte e sul. A latitude de 

cada registro pode ser encontrada nesta figura. Todos 

os registros exibem seus modelos de idade originais. 

As três barras de cor cinza verticais marcam o Último 

Máximo Glacial (Mix et al., 2001), HS1 (McManus et 

al., 2004) e YD (Rasmussen et al., 2006). Outras 

abreviações usadas na figura: CB – Corrente do 

Brasil, ivc – ice volume corrected, SSM – salinidade da 

superfície do mar, sw – seawater, T – temperatura, 

TSM – temperatura da superfície do mar, VPDB –

Vienna Pee Dee Belemnite, e VSMOW – Vienna 

Standard Mean Ocean Water. Para a localização dos 

testemunhos marinhos, ver a Figura 4.5.



Figura Cap. 4 – 4.7

(a). Envelopes – faixas – de variação do nível relativo 

do mar para aproximadamente os últimos sete mil 

anos cal. AP para a região costeira do Brasil. A linha 

contínua e os círculos pretos representam a região ao 

Norte de 28°S; a linha tracejada e os círculos brancos 

representam a região ao Sul de 28°S –, segundo 

Angulo et al. (2006).

(b) Comparação entre o envelope de variação do 

nível relativo do mar para aproximadamente os últimos 

seis cal. ka AP de Angulo et al. (2006), onde a linha 

contínua representa a região compreendida entre 

Pernambuco e Paraná, e resultados do modelo 

geofísico de Milne et al. (2005) representados pela 

linha pontilhada referente à região de Pernambuco, 

enquanto que a tracejada equivale à região do Rio de 

Janeiro.

(c) Comparação entre o envelope de variação no 

nível relativo do mar para os últimos aproximadamente 

seis mil anos de Angulo et al. (2006), para o qual a 

linha contínua demarca a região de Santa Catarina, e 

o resultado do modelos geofísico de Milne et al. 

(2005), para o qual a linha tracejada mostra a porção 

sul de Santa Catarina.



Figura Cap. 4 – 4.8

Localização geográfica das três principais tradições de pedra lascada do início do Holoceno: em amarelo, Tradição Itaparica; 

em azul, Indústria lagoassantense e, em cinza, Tradição Umbu 



Figura Cap. 4 – 4.9

Localização dos registros paleoclimáticos utilizados por Jansen et al. (2007) para reconstituir as temperaturas do planeta 

durante o último milênio (modificado de Jansen et al., 2007). 

(a) Registros de valores disponíveis desde o ano 1000; 

(b) registros com valores disponíveis desde 1750. Termômetros vermelhos: registros instrumentais; triângulos marrons: anéis 

de crescimento de árvores; círculos pretos: poços profundos em rochas e sedimentos; estrelas azuis: testemunhos de gelo 

ou poços profundos em geleiras; quadrados roxos: outros, incluindo registros com baixa resolução temporal. Vale notar a 

pequena quantidade de registros sobre o hemisfério sul.



Figura Cap. 4 – 4.10

Distribuição de reconstituições paleoclimáticas (círculo laranja: seco; círculo azul: úmido) e histogramas simulados de 

precipitação normalizados pelo desvio padrão, mostrando as anomalias entre o Último Máximo Glacial e o período atual. As 

barras em azul e em laranja dos histogramas denotam o verão e o inverno austral, respectivamente. Extraído de Wainer et al. 

(2005).



Figura Cap. 4 – 4.11

Anomalia do campo de umidade relativa entre o Último Máximo Glacial e o período atual de dezembro a fevereiro (esquerda) e 

de junho a agosto (direita). Siglas utilizadas na figura: CTR – saída de controle do modelo para o Holoceno tardio; LGM: saída 

do modelo para o Último Máximo Glacial. Modificado de Justino et al. (2010).



Figura Cap. 4 – 4.12

Anomalia de temperatura média anual entre as simulações para o Último Máximo Glacial e o tempo atual (direita) e anomalia 

de temperatura do mês mais frio entre ambas (esquerda). Figura baseada em Farrera et al. (1998) e Kerry Cook 

(http://www.nicholas.duke.edu/cgc/ groups/presentation/). K: graus na escala Kelvin.



Figura Cap. 5 – 5.1
Biomas brasileiros. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Adaptado de Walker (2012). 

Disponível em http://www. ibge.gov.br/home/presidencia/ noticias/21052004biomashtml.shtm 



Figura Cap. 5 – 5.2
Divisão hidrográfica brasileira. 
Fonte: adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2009). 



Figura Cap. 5 – 5.3
Domínios morfoestruturais e morfoclimáticos brasileiros. 
Fonte: Adaptado de Aziz Ab’ Saber, 1965. 



Figura Cap. 5 – 5.4
Fatores de estado e fatores interativos que interferem nos processos ocorridos em nível de ecossistemas. 
Fonte: adaptado de Chapin et al. (2002). 



Figura Cap. 5 – 5.5
Dípolo de cheia ou sucessão da estação de cheia para a seca no Pantanal, revelado através de análise em espaço de fase. 

Fonte: adaptado de Bergier e Resende (2010). 



Figura Cap. 6 – 6.1

Número de focos de queimada no ano de 2010 

Fonte: http://sigma.cptec.inpe.br/ queimadas/

Valor médio anual (2010) de profundidade ótica de aerossóis 

na moda fina 

Fonte: NASA, obtido em http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/ 

giovanni/overview/index.html



Figura Cap. 6 – 6.1 (continuação)
Campo de ventos e concentração de aerossóis em, um episódio de queimadas em agosto de 2002, 

mostrando como emissão e campo de ventos interagem gerando a distribuição espacial da pluma. 



Figura Cap. 6 – 6.2
Contribuição percentual de cada fonte de particulado fino para o total da massa de aerossóis em 5 capitais brasileiras 

(Andrade et al., 2012) e em Alta Floresta (MT) (Maenhaut et al., 2002), região impactada por queimada. 



Figura Cap. 6 – 6.3
Distribuição de tamanho de partículas em diferentes condições, verificadas durante o experimento LBA-SMOCC. Ver texto 

para detalhes. 



Figura Cap. 6 – 6.4
Altitude de chuva quente e altitude da base da nuvem (em m) como função da concentração média de gotículas (em cm-3). Os 

vários regimes de microfísica de nuvens aparecem representados por cores diferentes: marítimo (azul), costeiro (ciano), 

“oceano verde” (verde), poluído (vermelho) e transição (laranja). A profundidade de chuva quente (h) é indicada pela distância 

vertical entre a base da nuvem e o nível de formação da chuva quente (Costa e Pauliquevis, 2009). 



Figura Cap. 7 – 7.1
Ciclo médio anual e a) irradiância solar descendente em superfície para situações de céu claro e na presença de nuvens; b) 

albedo efetivo de nuvens (vide definição no texto); c) saldo de radiação líquida para céu claro e na presença de nuvens; d) 

fração de cobertura de nuvens. Extraída de Betts et al. (2009).



Figura Cap. 7 – 7.2
Resultados preliminares do Ministério da Ciência e Tecnologia das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, por setor 

econômico. 
Fonte: adaptação de MCT, 2009. 



Figura Cap. 8 – 8.1

Série temporal da componente meridional do vento a 10 m, indicativo da migração meridional da ZCIT na latitude 5N, média 

para as longitudes 28-32W para as simulações do BESM-OA2.3 (Nobre et al (2013) - vermelho), BESM-OA2.3.1 (Bottino e 

Nobre (2013) - azul) e Reanálise Era Interim (preto). 

Fonte: Bottino e Nobre (2013).



Figura Cap. 9 – 9.1
Projeções regionalizadas de clima nos biomas brasileiros da Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica (setores 

nordeste e sul/sudeste) e Pampa para os períodos de início (2011- 2040), meados (2041- 2070) e final (2071/2100) do século 

XXI, baseados nos resultados científicos de modelagem climática global e regional. As regiões com diferentes cores no mapa 

indicam o domínio geográfico dos biomas. A legenda encontra-se no canto inferior direito.



Figura Cap. 9 – 9.2

Projeções de aumento de temperatura global para o século XXI geradas por conjuntos de modelos globais levando-se em 

consideração os diferentes cenários de emissões do IPCC. 

Fonte: Adaptado de IPCC (2007). 



Figura Cap. 9 – 9.3

Anomalias de precipitação em mm/dia (painel superior) e temperatura do ar em ºC (painel inferior) para o período 2071-2100 

considerando os cenários A2 e B2. As projeções representam a média de três modelos regionais 

Eta/CPTEC/RegCM3/HadRM3P com resolução de 50 km. Fonte: Ambrizzi et al. (2007). 



Figura Cap. 9 – 9.4

Distribuição projetada dos biomas naturais na América do sul para o período 2090-2099 gerados em 15 modelos para o 

cenário A2. O painel superior esquerdo representa os biomas potenciais em equilíbrio com o clima atual (biomas potenciais, 

mais não a distribuição atual da vegetação, que é resultado das mudanças na cobertura vegetal e nos usos do solo).

Fonte: Salazar et al. (2007).



Figura Cap. 9 – 9.5

Pontos de grade onde mais de 75% dos modelos (> 11 modelos) coincidem na projeção da condição futura da floresta tropical 

e da savana, em relação à vegetação potencial atual, resultando nas seguintes possibilidades: A floresta tropical permanece; a 

savana permanece; mudança da floresta tropical para savana; mudança da floresta tropical para não-floresta tropical. A figura 

também apresenta os pontos de grade onde não existe consenso entre os diferentes modelos para os períodos (a) 2020-2029, 

(b) 2050- 2059 and (c) 2090- 2099 para o cenário B1 e (d), (e) e (f) para o cenário A2. Fonte: Salazar et al. (2007).



Figura Cap. 9 – 9.6

(a) Bacia do rio Amazonas subdividida em três regiões de estudo. Sub-bacias ao norte (N) em amarelo, sub-bacias ao leste (L) 

em azul, e sub-bacias na região oeste-sudoeste (O-SO) em verde, conforme Mayorga et al. (2005) e mapas da Agência 

Nacional de Águas. (b) Síntese do número de focos de calor detectados usando o sensor VIRS a bordo do satélite TRMM 

(Giglio et al. 2003), entre 1998 e 2005 com resolução de 0,5º, em unidades de focos de calor por mês. Coordenadas em 

longitude oeste são indicadas pelos valores W (West). 



Figura Cap. 9 – 9.7

Média espacial do número de focos detectados pelo TRMM-VIRS nos períodos 1999-2003 (azul, média temporal), 1998 

(vermelho), 2004 (marrom) e 2005 (laranja). (a) Região de análise Norte, (b) região de análise Leste e (c) região de análise 

Oeste e Sudoeste, conforme definição na Fig. 9.6. O mês 1 corresponde ao mês de Janeiro, 2 a Fevereiro, até o mês 12 ou 

Dezembro.
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Tabela Cap. 3 – 3.1 a.
Quantificação dos eventos superiores a +2 desvios–padrão (d.p.), considerando a série filtrada de valores diários de elevação 

do nível do mar. Fonte: Campos et al. (2010). 

Tabela Cap. 3 - 3.1 b.
Quantificação dos eventos inferiores a -2 desvios-padrão (d.p.), considerando a série filtrada de valores diários de elevação 

do nível do mar. Fonte: Campos et al. (2010). 



Tabela Cap. 5 - 5.1

Informações fisiográficas e climáticas sobre os principais biomas brasileiros.

1 Tipo de estrato predominante da vegetação 

2 Característica geral dos solos



Tabela Cap. 5 – 5.2

Estoque de carbono no solo e na biomassa e fluxo de carbono entre diferentes compartimentos do ecossistema para os 

biomas brasileiros.

ND: não determinado 

a.até 10 cm de profundidade 

b.até 20 cm de profundidade 

c.até 30 cm de profundidade 

d. até 40 cm de profundidade 

e. até 1 m de profundidade 

f. até 2 m de profundidade 

1. Ometto et al (2005) e outros autores (referências) 

2. Villela et al. (2012) 

3. Vários autores (referências) 

4. Bustamante et al. (2012) 

5. Menezes et al. (2012) 

6. Pillar et al. (2012) 



Tabela Cap. 5 – 5.3

Estoque de nitrogênio no solo e biomassa e fluxos de nitrogênio entre diferentes compartimentos do ecossistema para os 

biomas brasileiros.

ALD: abaixo do limite de detecção do sistema de medição 

ND: não determinado 

a. até 10 cm de profundidade 

b. até 20 cm de profundidade 

c. até 1 m de profundidade 

d. até 8 m de profundidade 

1. Martinelli et al. (2012) 

2. Vilella et al. (2012) 

3. Watanabe et al. (2012) 

4. Bustamante et al. (2012) 

5. Menezes et al. (2012) 



Tabela Cap. 6 – 6.1

Concentração média, em μg/m3, de material particulado inalável, fino e BC medidos em seis capitais brasileiras de 2007 a 

2008, e em áreas sujeitas a queimadas com a contribuição relativa de BC no PM2.5.

A1 CETESB (2011); ref. ano 2009 

a2 Instituto de Energia e Meio Ambiente (2014) 1o Diagnóstico da rede de 

monitoramento de qualidade de ar no Brasil (ref. ano 2009) 

b Andrade et al. (2012) 

c Artaxo et al. (2002) 

d Maenhaut et al. (2002) 

* Moda grossa 



Tabela Cap. 7 – S1

Quantificação da forçante radiativa do aerossol antrópico, da mudança no uso do solo e do efeito radiativo de nuvens sobre o 

Brasil e a América do Sul. 

a) Indica a posição vertical na coluna atmosférica (TDA: topo da atmosfera; SUP: superfície; ATM: coluna atmosférica) para a estimativa em

questão, o domínio temporal de cálculo (valor instantâneo, média de 24h ou média anual), e o componente do efeito indireto analisado (alb:

albedo; ind: total dos efeitos indiretos); b) Valores entre colchetes indicam intervalos de mínimo e máximo apresentados nas referências.

Quando disponíveis, as incertezas apresentadas pelos autores são indicadas; c) Domínio temporal presumido (não informado

explicitamente na referência); d) Estado de referência com profundidade óptica de aerossóis de 0,11; e) Estado de referência com

profundidade óptica de aerossóis de 0,06.
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Quantificação da forçante radiativa do aerossol antrópico, da mudança no uso do solo e do efeito radiativo de nuvens sobre o 

Brasil e a América do Sul. 

a) Indica a posição vertical na coluna atmosférica (TDA: topo da atmosfera; SUP: superfície; ATM: coluna atmosférica) para a estimativa em questão, o domínio

temporal de cálculo (valor instantâneo, média de 24h ou média anual), e o componente do efeito indireto analisado (alb: albedo; ind: total dos efeitos indiretos); b)

Valores entre colchetes indicam intervalos de mínimo e máximo apresentados nas referências. Quando disponíveis, as incertezas apresentadas pelos autores

são indicadas; c) Domínio temporal presumido (não informado explicitamente na referência); d) Estado de referência com profundidade óptica de aerossóis de

0,11; e) Estado de referência com profundidade óptica de aerossóis de 0,06.
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Valor da irradiância solar média diária no topo da atmosfera quando a distância Terra-Sol é igual a uma unidade astronômica, 

ou 1,49598 x 1011 m”. 

a) valor mínimo do último ciclo; b) valor máximo do último ciclo; c) valor mínimo observado no último milhão de anos; d) valor máximo

observado no último milhão de anos.
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Concentração e emissão de gases e aerossóis em campanhas experimentais no Brasil. 

a) número de amostras (n) e frequência de amostragem: contínua (cont), diária (24h), ou semanal (sem); b) concentração de material

particulado com diâmetro aerodinâmico 2,5 µm (MP2,5) ou 10 µm (MP10), moda fina (mf) ou grossa (mg), carbono total (C), carbono

elementar (CE), Black Carbon (BC). Emissão (E) de GEE em áreas aradas (AA) ou não aradas (NA), e emissão de gases e aerossóis por

frota predominante de veículos leves (vl) ou pesados (vp); c) estação chuvosa; d) estação seca.
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Concentração e emissão de gases e aerossóis em campanhas experimentais no Brasil

a) número de amostras (n) e frequência de amostragem: contínua (cont), diária (24h), ou semanal (sem); b) concentração de material

particulado com diâmetro aerodinâmico 2,5 µm (MP2,5) ou 10 µm (MP10), moda fina (mf) ou grossa (mg), carbono total (C), carbono

elementar (CE), Black Carbon (BC). Emissão (E) de GEE em áreas aradas (AA) ou não aradas (NA), e emissão de gases e aerossóis

por frota predominante de veículos leves (vl) ou pesados (vp); c) estação chuvosa; d) estação seca.
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Quantificação da forçante radiativa do aerossol antrópico, da mudança no uso do solo e do efeito radiativo de nuvens sobre o 

Brasil e a América do Sul. 

a) Indica a posição vertical na coluna atmosférica (TDA: topo da atmosfera; SUP: superfície; ATM: coluna atmosférica) para a

estimativa em questão, o domínio temporal de cálculo (valor instantâneo, média de 24h ou média anual), e o componente do efeito

indireto analisado (alb: albedo; ind: total dos efeitos indiretos); b) Valores entre colchetes indicam intervalos de mínimo e máximo

apresentados nas referências. Quando disponíveis, as incertezas apresenta das pelos autores são indicadas; c) Domínio temporal

presumido (não informado explicitamente na referência); d) Estado de referência com profundidade óptica de aerossóis de 0,11; e)

Estado de referência com profundidade óptica de aerossóis de 0,06.
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a) Indica a posição vertical na coluna atmosférica (TDA: topo da atmosfera; SUP: superfície; ATM: coluna atmosférica) para a estimativa

em questão, o domínio temporal de cálculo (valor instantâneo, média de 24h ou média anual), e o componente do efeito indireto analisado

(alb: albedo; ind: total dos efeitos indiretos); b) Valores entre colchetes indicam intervalos de mínimo e máximo apresentados nas

referências. Quando disponíveis, as incertezas apresenta das pelos autores são indicadas; c) Domínio temporal presumido (não informado

explicitamente na referência); d) Estado de referência com profundidade óptica de aerossóis de 0,11; e) Estado de referência com

profundidade óptica de aerossóis de 0,06.
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INTRODUÇÃO

Este documento apresenta as principais contribuições do Volume 1 do RAN1, que foi estruturado de acordo com o escopo 

previamente definido pelos Autores Principais dos capítulos do Grupo de Trabalho 1 (GT1). Os levantamentos aqui 

sintetizados resultam de uma extensa avaliação da literatura científica existente, na qual se procurou:

(i) evidenciar as implicações para o Brasil dos principais pontos do GT1 do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês); 

(ii) registrar e discutir os principais trabalhos científicos publicados após 2007, com destaque para aqueles relacionados mais

diretamente às mudanças climáticas na América do Sul e no Brasil.



OBSERVAÇÕES AMBIENTAIS ATMOSFÉRICAS E DE PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIE

HIDROLOGIA: PRECIPITAÇÃO

O ciclo sazonal das chuvas é afetado pelas variações interanuais, que pode produzir alterações no ciclo de chuvas, como, 

por exemplo, a ocorrência de seca durante a estação chuvosa, ou mesmo uma estação chuvosa abundante.

Uma importante fonte de variabilidade interanual são os eventos El Niño e La Niña. Tanto a intensidade do El Niño-Oscilação

Sul (ENOS) quanto o sinal do gradiente de temperatura sobre o mar (positivo ou negativo) pode ser alterados por oscilações 

Interdecenais, aquelas com escala de tempo acima de oito anos.

O primeiro modo de variabilidade interdecenal da precipitação total anual indica que no período 1950-2000 houve oscilação 

da chuva no nordeste da Argentina e Centro-Oeste do Brasil, com oscilação mais fraca de sinal contrário no Norte do Brasil.

A evolução temporal mostra uma variação interdecenal com tendência crescente da chuva no Nordeste da Argentina e 

Centro-Oeste do Brasil, principalmente entre 1970 e 2000, período precedido por uma tendência de diminuição de chuvas 

nessas regiões de 1950 até 1970. 

Trata-se de uma possibilidade concreta, pois este modo está significativamente associado ao de variabilidade interdecenal 

de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) denominado Oscilação Multidecenal do Atlântico (OMA), cujas escalas de

tempo de variação são longas.

A grande maioria das tendências detectadas na precipitação do Brasil pode ser explicada por alterações de fase em 

Oscilações interdecenais e são, portanto, impróprias para serem consideradas provas de mudanças climáticas. 

Ainda é difícil de analisar o quanto as mudanças antrópicas tem influenciado os eventos extremos de precipitação, 

cujas variações também podem estar mais relacionadas a oscilações climáticas naturais.

Para verificar se as tendências associadas ao 1° modo interdecenal de precipitação são devidas apenas à mudança de 

fase da OMA ou se seriam parte de comportamento consistente de mais longo período, precisariam ser obtidas: i) séries 

mais longas de precipitação ii) consistência entre estas tendências e as mudanças de precipitação apontadas nessas

regiões pelas projeções climáticas feitas por numerosos modelos. 



OBSERVAÇÕES AMBIENTAIS ATMOSFÉRICAS E DE PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIE

TEMPERATURA

Estudos de tendência da temperatura do ar utilizando dados de estação sobre a América do Sul limitam-se, na sua maioria, 

ao período entre 1960-2000.

Os resultados mais significativos referem-se às variações de índices baseados na temperatura mínima diária, que indicam 

aumento de noites quentes e diminuição de noites frias na maior parte da América do Sul, com consequente diminuição da 

amplitude diurna da temperatura, especialmente na primavera e no outono.

Dados de reanálises desde 1948 fornecem evidência de aumento de temperatura em baixos níveis na atmosfera de forma 

mais acentuada em direção aos trópicos do que nos subtrópicos da América do Sul durante o verão austral, tendo a 

temperatura média anual junto da superfície nos trópicos apresentado tendência positiva. A Figura 2.16 mostra a tendência 

linear de expansão de área do aumento de temperaturas maiores que 18ºC entre 1949 e 2009.

Embora a influência da variabilidade dos oceanos Atlântico e Pacífico no comportamento de longo prazo das temperaturas 

sobre a América do Sul também precise ser levada em conta, a influência antrópica sobre os extremos de temperatura 

parece ser mais provável do que aquela verificada sobre os extremos de precipitação. No entanto, também é importante 

avaliar o impacto de oscilações climáticas naturais interdecenais sobre a temperatura na América do Sul.



OBSERVAÇÕES AMBIENTAIS ATMOSFÉRICAS E DE PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIE

Lacunas

Os principais fatores que limitam a avaliação acurada de tendências de temperatura e precipitação na América do Sul em 

escala decenal a multidecenal são:

1.Indisponibilidade de dados: a escassez de séries longas e contínuas de variáveis climáticas  limita a detecção de 

mudanças de valores médios mensais, sazonais, anuais e, principalmente, de frequência e intensidade de eventos extremos, 

ocorridos ao longo de um período razoavelmente longo (um século ou mais), independentemente das oscilações climáticas 

naturais.

2.Distribuição espacial não homogênea dos dados: a heterogênea densidade espacial de postos de observação, que são 

muito dispersos em certas regiões, distribuídos de acordo com algumas características geográficas regionais (por exemplo, na 

Amazônia os postos localizam-se ao longo dos grandes rios), o que limita a caracterização climática regional e/ou local 

apropriada (Molion e Dallarosa, 1990; Stott e Thorne, 2010).

3.-Deficiências no controle de qualidade de dados e incertezas associadas aos métodos de medidas:  Neste aspecto, 

um dos maiores problemas nos dados de precipitação do Brasil é a presença de dados incorretos, tal como a existência de 

zeros espúrios que, em algum momento, foram inseridos no lugar de dados faltantes. Outros problemas comuns: existência de 

dados duvidosos, decorrentes de falhas na anotação ou digitação, duplicação de dados em estações muito distantes entre si 

(mais de 1000 km), alteração irreal de regime climático em uma estação, por mudança de local ou outro motivo, como cópia de 

dados de outra e etc.

Essas limitações são ainda mais críticas em regiões tropicais como a Amazônia e o Pantanal Matogrossense, onde a escassez 

de dados é ainda um problema atual.



OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES COSTEIRAS E OCEÂNICAS

O oceano participa de forma decisiva no equilíbrio climático. Devido à sua grande extensão espacial e à alta capacidade 

térmica da água, é indiscutível que o aumento do conteúdo de calor dos oceanos e o aumento do nível do mar são indicadores 

robustos de aquecimento do planeta.

A grande maioria dos estudos científicos realizados nos últimos 5 anos tem confirmado, de forma indiscutível, o aquecimento 

das águas oceânicas. A Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Atlântico tem aumentado nas últimas décadas. 

Há indicações que a salinidade do Oceano Atlântico tropical e equatorial está aumentando nas últimas décadas, 

principalmente nas camadas acima da termoclina. No Atlântico Sul, há também indicações de aumento da salinidade no giro 

subtropical, reforçando a tendência de que a região subtropical está se tornando mais quente e mais salina. 

Já em altas latitudes, onde se formam as massas d’água que ocupam o fundo dos oceanos globais, nota-se uma diminuição 

de 0,1 a 0,5 de salinidade ao norte de 45ºN, da superfície até o fundo. Há também evidências de redução da salinidade nos 

primeiros 500 m do Oceano Atlântico austral.

Nas camadas superiores do oceano, há evidências claras do aumento do conteúdo de calor. Resultados recentes, baseados 

em um amplo conjunto de dados incluindo batitermógrafos descartáveis (XBT), flutuadores Argo e outros, no período 1993 –

2008, mostram que o conteúdo de calor na camada de 0 a 700 m do oceano global está aumentando a uma taxa média de 

0,64±0,29 W m-2 para todo o planeta.

Os estudos analisados pelo IPCC-AR4 (2007), dentre outros mais recentes, também apontam para variações no conteúdo de 

na elevação do nível do mar, em escala global. O nível do mar está aumentando e variações de 20 a 30 cm esperadas para o 

final do século XXI já devem ser atingidas, em algumas localidades, até meados do século ou até antes disso.

Na costa do Brasil são poucos os estudos realizados com base em observações in situ. Mesmo assim, taxas de aumento do

nível do mar já vêm sendo reportadas pela comunidade científica brasileira desde o final dos anos de 1980 e início dos anos 

de 1990. Estimativas encontradas na literatura para o Brasil são: Recife (1946-1987): 5,4 cm/ déc (cm por década); Belém 

(1948-1987): 3,5 cm/déc; Cananeia-SP (1954-1990): 4,0 cm/déc; Santos-SP (1944-1989): 1,1 cm/déc. 



OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES COSTEIRAS E OCEÂNICAS

Em algumas áreas do litoral Sul e Sudeste, o aumento da frequência e intensidade de ciclones extratropicais pode levar a um 

aumento da recorrência de eventos extremos com ondas altas, ventos fortes e precipitações intensas. 

Ao longo da extensão da linha de costa brasileira são vários os trechos em erosão, distribuídos irregularmente e muitas vezes

associados aos dinâmicos ambientes de desembocaduras de rios. Diversas são as áreas costeiras densamente povoadas que 

se situam em regiões planas e baixas, nas quais os já existentes problemas de erosão, drenagem e inundações serão 

amplificados em cenários de mudanças climáticas. 

Reajustamentos das formas e dos sedimentos de praias em amplos trechos do litoral do Nordeste, causados pelo efeito das 

ondas sobre os arenitos de praia, bem como pelas mudanças no transporte litorâneo, implicará também em erosão e 

acumulação sedimentar localizada. 



OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES COSTEIRAS E OCEÂNICAS

Lacunas

Não existe no Brasil um sistema de observação de alterações dos padrões de ventos e de ondas que possibilite a obtenção de 

séries contínuas de dados de qualidade para a compreensão e quantificação dos fenômenos associados a intensificação do 

processo erosivo observada no litoral.

A amplitude da linha de costa do Brasil, que atinge regiões tropicais e subtropicais, leva a uma variedade de feições 

fisiográficas onde se abrigam recifes de corais e manguezais, com diversidade de estruturas pouco monitoradas em escalas 

temporais. Essa diversidade de características exige monitoramentos de médio e longo prazo, em pontos representativos ao 

longo da costa, com as seguintes limitações atualmente:

• Recifes de corais: medições contínuas das alterações de diversidade e de mortalidade por estresse térmico ainda são muito 

limitadas no Brasil.

• Manguezais: por ser um ecossistema extremamente adaptável às variações ambientais onde se insere, exige ainda mais 

tempo (décadas) de observações para diferenciar respostas consideradas normais em relação àquelas que estariam sendo 

manifestadas diante de novas condições ambientais. 



INFORMAÇÕES PALEOCLIMÁTICAS BRASILEIRAS

Os registros paleoclimáticos e paleoceanográficos disponíveis na literatura evidenciam em escala de tempo milenar fortes e 

abruptas oscilações no gradiente de temperatura do Oceano Atlântico, bem como, na pluviosidade associada ao Sistema de 

Monções da América do Sul (SMAS), e na na área diretamente afetada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

.

As análises realizadas permitem afirmar que as mudanças na insolação recebida pela Terra em escala temporal orbital (i.e., 

dezenas de milhares de anos) foram a principal causa de modificações na precipitação e nos ecossistemas das regiões 

tropical e subtropical do Brasil, principalmente aquelas regiões sob influência do SMAS. Valores altos de insolação de verão 

para o Hemisfério Sul foram associados a períodos de fortalecimento do SMAS e vice-versa. 

As causas dessas mudanças climáticas abruptas (aquelas que se processam em grande escala geográfica) perduram 

tipicamente por várias centenas a poucos milhares de anos e ocorrem no intervalo de tempo de algumas décadas ou menos, 

causando rupturas substanciais nas sociedades humanas e sistemas naturais. 

Estas parecem residir aparentemente em marcantes mudanças na intensidade da Célula de Revolvimento Meridional do 

Atlântico (AMOC, do inglês Atlantic Meridional Overtuning Circulation). Períodos de enfraquecimento dessa célula foram 

associados a um aumento na precipitação das regiões tropicais e subtropicais do Brasil.

A Pequena Idade do Gelo (de aproximadamente 1400 a 1700 AD) foi caracterizada nas porções tropicais e subtropicais da 

América do Sul ao sul da linha do Equador por um aumento na precipitação, que provavelmente está associado a um 

fortalecimento do SMAS, possivelmente controlado pela diminuição da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico 

Norte, e a uma desintensificação da AMOC. 

As informações paleoclimáticas a respeito do último milênio no Brasil são extremamente fragmentadas e esparsas. 

Em geral, o hemisfério sul apresenta uma quantidade extremamente reduzida de registros paleoclimáticos suportados por 

modelos de idades confiáveis e resolução temporal apropriada para o último milênio.



INFORMAÇÕES PALEOCLIMÁTICAS BRASILEIRAS

Lacunas

O conhecimento a respeito das mudanças na paleocirculação da porção oeste do Atlântico Sul é ainda bastante restrito e 

fragmentado. Os mecanismos climáticos associados ao do último milênio no Brasil não estão consolidados e o número de 

registros paleoclimáticos e paleoceanográficos disponíveis em ambientes tropicais (e subtropicais) é particularmente 

reduzido.Extensas regiões da margem continental leste da América do Sul não apresentam praticamente nenhum estudo com 

resolução temporal mínima e modelo de idades confiáveis. 

A ausência praticamente completa de estudos que abordem as mudanças abruptas da última glaciação e que tratem do último 

interglacial representa uma importante barreira no sentido de utilizar cenários pretéritos de circulação da porção oeste do 

Atlântico Sul como análogos para estudos de climas futuros.

São inexistentes estudos que tenham produzido curvas detalhadas do comportamento do nível relativo do mar na plataforma 

continental setentrional assim como estudos de indicadores do nível relativo do mar na plataforma continental são igualmente 

escassos. Isso deixa uma lacuna que precisa ser preenchida para que se possa entender quando e como o nível relativo do 

mar inundou a plataforma e se encaminhou para a Elevação Máxima do Holoceno (EMH), bem como períodos de rápida 

elevação do nível relativo do mar típicos da última deglaciação. 

Para preencher as lacunas existentes e para melhorar nosso entendimento a respeito das variações climáticas naturais 

multidecenais e seculares, faz-se necessária:

• a busca, coleta, análise e interpretação de novos arquivos paleoambientais que tenham registrado as condições climáticas do 

último milênio em alta resolução temporal.

• a utilização de modelos climáticos, juntamente com os dados de campo, para o entendimento das variações do nível relativo 

do mar que permitirá identificar e quantificar os fatores locais e regionais com maior eficácia.

.



CICLOS BIOGEOQUÍMICOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

No Brasil são esperadas mudanças profundas e variáveis no clima conforme a região do País que engloba seis biomas 

terrestres (Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado e Pampas).

Em termos de estoque de carbono e nitrogênio abaixo do solo, observamos que os maiores estoques, até 1 metro de 

profundidade do solo, foram encontrados na Mata Atlântica, seguindo-se a Amazônia e o Cerrado. Quanto aos estoques de 

carbono e nitrogênio acima do solo, em termos de ecossistemas, destacam-se a Mata Atlântica e, especialmente, a 

Amazônia como tendo os maiores estoques. Apenas na Amazônia e no Pantanal, os estoques de carbono e nitrogênio são 

mais elevados na biomassa acima do solo em relação aos estoques do solo.

A Floresta Amazônica está absorvendo carbono da atmosfera a uma taxa de 0,11 a 0,50 MgCha-1Ano-1. Essa absorção de 

carbono é muito significativa e constata um importante serviço ambiental que a Floresta Amazonica está realizando ao 

remover o CO2 da atmosfera em altas taxas.

Como os principais processos biogeoquímicos seriam afetados pelas mudanças climáticas nos principais biomas 

brasileiros?

Amazônia: A projecão mais crítica para a região Amazônica é a possível “savanização” da floresta (Amazon dieback) com 

aumento acentuado na temperatura e uma diminuição na precipitação. Este efeito acarretaria perdas significativas nos 

estoques de carbono tanto do solo como da vegetação. Nesse cenário, previsto pelo modelo HadCM3 do Hadley Center, a 

região leste da Amazônia poderia ser substituída por uma vegetação tipo savana. 

No entanto, outros autores, utilizando uma compilação maior de modelos climáticos globais, contrapõem-se à ocorrência da 

”savanização” da Floresta Amazônica, ao apresentar simulações que não reproduzem as condições ambientais e de resposta 

da floresta para que este processo seja estabelecido.

Caso ocorra o processo de savanização em parte da Amazônia, tais mudanças se refletiriam não apenas no ciclo do carbono, 

como também no ciclo do nitrogênio e no clima regional.



CICLOS BIOGEOQUÍMICOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mata Atlântica: estoca quantidades apreciáveis de carbono e nitrogênio em seus solos, principalmente em maiores altitudes. 

Os aumentos previstos para a temperatura do ar na região Sudeste do Brasil levariam a um aumento nos processos de 

respiração e decomposição, gerando um aumento nas perdas de carbono e nitrogênio para a atmosfera. A pergunta que 

permanece por falta de informações é se essas perdas seriam compensadas por um aumento na produtividade primária 

líquida do sistema.

Pampas: Nos campos sulinos do Pampa, similarmente à Mata Atlântica, os solos detêm um apreciável estoque de carbono. 

Portanto, aumentos na temperatura previstos para o futuro aumentariam as emissões de CO2 para a atmosfera.

Cerrado: O aumento da temperatura provavelmente resultará em uma redução do processo fotossintético nas plantas do 

Cerrado, implicando em um possível decréscimo da produtividade primária de sua biomassa. Adicionalmente, na estação 

seca, o Cerrado passa a ser uma fonte de carbono para a atmosfera, devido ao estresse hídrico, o que representa um 

aumento na vulnerabilidade ao fogo.

•Caatinga: Trata-se do bioma onde é esperada maior alteração no regime de precipitação, com uma significativa redução das 

chuvas, além de aumento da variabilidade nos padrões de precipitação  podendo resultar em profundas alterações no 

funcionamento deste ecossistema. As possíveis consequências dessas mudanças no clima são as ocorrências de secas mais 

intensas e frequentes. Ressalta-se que esse ecossistema já sofre pronunciado estresse hídrico com baixas taxas de estoques 

de carbono, que poderão ser reduzidas com a intensificação das estiagens. 



CICLOS BIOGEOQUÍMICOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Lacunas

Faltam observações de curto e longo prazo dos processos que regulam os estoques e os fluxos que regulam o funcionamento 

dos ecossistemas brasileiros

Os estoques de carbono e de nitrogênio são muito sensíveis às mudanças climáticas e os mecanismos de estresse hídrico e 

de aumento de temperatura não são bem conhecidos para nenhum dos biomas do Brasil

Há uma carência crítica de informações para determinados biomas como Pampas, o Pantanal e a Caatinga. Um volume maior 

de informações se encontra na Amazônia e, secundariamente, no Cerrado. Somente recentemente estudos têm sido 

desenvolvidos na Mata Atlântica, mas ainda concentrados em algumas poucas áreas. 

Não há ainda informações suficientes sobre os impactos das mudanças climáticas sobre o funcionamento dos Pampas, os 

quais guardam apreciáveis estoques de carbono em seus solos. As baixas temperaturas contribuem para o acúmulo de 

matéria orgânica no solo; portanto, um aumento nas temperaturas como previsto, levaria a um aumento nas taxas de 

decomposição, aumentando as emissões de CO2 para a atmosfera. Da mesma forma que o observado para a Mata Atlântica, 

não é possível ainda prever se esse aumento nas emissões seria compensado por um aumento na produtividade primária 

líquida do sistema.



AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS E NUVENS

Foi observado através dos vários estudos realizados no Brasil, que partículas de aerossóis atmosféricos têm fortes efeitos no

balanço de radiação atmosférico e nos mecanismos de formação e desenvolvimento de nuvens.

A maior parte dos estudos brasileiros sobre aerossóis atmosféricos e nuvens foi realizada na Amazônia, sobre o papel das 

emissões de queimadas de floresta no balanço radiativo e nos mecanismos de formação e desenvolvimento de nuvens. 

Foi observado que queimadas emitem enormes quantidades de particulado para a atmosfera e estão associadas à distribuição 

de aerossóis não só na Amazônia, mas em larga escala no território brasileiro.

Os aerossóis têm fortes efeitos  sobre o desenvolvimento da precipitação e sobre as taxas fotossinteticas. Um destaque 

importante no caso brasileiro é a grande quantidade de estudos que foram realizados analisando o papel de aerossóis na 

formação e desenvolvimento de nuvens.

Há uma importante contribuição de emissões de material particulado em regiões urbanas, fruto principalmente de emissões 

veiculares. Ainda que não sejam majoritárias no conteúdo total de emissões, as partículas de aerossol das emissões urbanas 

exercem papel importante no clima urbano e na saúde pública das metrópoles brasileiras.

Majoritariamente, tanto nas regiões urbanas, como sob influência de queimadas, ocorre um acréscimo significativo na massa 

de particulado na moda fina. Aliado a isso, o particulado fino tem tempo de residência mais elevado, o que torna eficiente seu 

transporte a distâncias muito grandes da sua fonte. Foi observado que o transporte de poeira do Saara tem impacto sobre a 

concentração de núcleos de gelo na Amazônia Central, contribuindo para a formação e desenvolvimento de nuvens 

convectivas na Amazônia. 

No que tange especificamente sobre os aerossóis no Brasil e na América do Sul, utilizando modelagem regional (RegCM3 e 

BRAMS), têm evidenciado potenciais impactos dos aerossóis provenientes de queimadas sobre a circulação atmosférica de 

grande escala, com modificações no comportamento da monção da América do Sul devido ao aumento da estabilidade 

termodinâmica sobre o sul da Amazônia. Esses autores propõem que aumentos na estabilidade e pressão à superfície, bem 

como um escoamento divergente nessa região, podem levar ao reforço de atividade ciclônica e aumento da precipitação no 

Sudeste do Brasil, Paraguai e nordeste da Argentina.



AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS E NUVENS

Lacunas

De modo geral, é necessário aumentar nosso conhecimento sobre os processos de produção e transporte de aerossóis sobre 

o continente sul-americano, incluindo fontes naturais e antrópicas locais e remotas.

Áreas em que o conhecimento deve ser aprimorado:

• influência de aerossóis na formação de nuvens, ao servirem como núcleos de condensação (NCN) e de gelo (IN),

• propriedades microfísicas das nuvens sobre o continente sul-americano, incluindo observações em nuvens quentes e de fase 

mista já realizadas sobre território brasileiro, e as possíveis implicações sobre as propriedades radiativas e sobre o ciclo 

hidrológico.

• representação das nuvens em modelos numéricos de circulação geral e de área limitada.

• medição de concentração de número de nanopartículas na atmosfera para o estudo da influência de nanopartículas de 

emissões urbanas na microfísica de nuvens, além dos efeitos de partículas na saúde da população.



FORÇANTE RADIATIVA NATURAL E ANTRÓPICA

É importante conhecer qual a contribuição quantitativa de cada agente climático para as variações de temperatura na 

superfície no Brasil. O conceito de forçante radiativa é um passo intermediário que não necessita, em princípio, de modelos 

climáticos para seu cálculo, por isso, os valores de forçante radiativa podem ser mais objetivamente interpretáveis. 

Uma forçante radiativa positiva significa que um agente tende a aquecer o planeta, ao passo que valores negativos indicam 

uma tendência de resfriamento. Uma inconveniência do conceito é que em geral forçante radiativa é expressa em termos de 

potencia (Wm -2, ou Watt por metro quadrado), que é uma unidade menos familiar que a temperatura (em graus Celsius).

Os efeitos climáticos mais significativos em escalas de dezenas a centenas de anos, no Brasil, são os efeitos radiativos de 

nuvens, a forçante radiativa dos gases de efeito estufa, a forçante de mudança de uso do solo, e a dos aerossóis (fumaça) 

emitidos em queimadas por fontes antrópicas.

Os resultados compilados mostram que as nuvens constituem o agente climático mais importante do ponto de vista de balanço 

de radiação sobre a Amazônia, reduzindo em até 110 Wm-2 o fluxo radiativo na superfície, e contribuindo com uma forçante 

radiativa de cerca de -9.8 Wm-2 no topo da atmosfera. Isso significa que as nuvens na Amazônia nas condições atuais 

estão tendo um forte papel de resfriamento do sistema climático.

Vários estudos quantificaram essa forçante de aerossóis antrópicos, sobretudo na Amazônia. Uma média ponderada de alguns 

dos resultados compilados neste capítulo resultou em uma forçante radiativa média de -8,0±0,5 Wm-2, indicando que, em 

média, a fumaça emitida em queimadas contribui para resfriar o planeta, contrapondo-se parcialmente ao aquecimento 

causado por gases de efeito estufa antrópicos.

O uso do solo nas várias regiões brasileiras altera o albedo de superfície, causando uma forçante radiativa pela alteração da

refletividade da superfície comparada com a superfície natural. A análise de alteração do albedo, devido ao desmatamento na 

Amazônia, é estimada em -7,3±0,9 Wm-2, valor alto se comparado com o aquecimento dos gases de efeito estufa (aprox. 2 

Wm-2), mostrando que ao trocar uma área de floresta por áreas de pastagens ou cultivo agrícola, temos uma forte alteração 

no balanço radiativo atmosférico. Apesar desse valor ser semelhante à forçante de aerossóis antrópicos é importante salientar

que o desmatamento na Amazônia tem caráter virtualmente “permanente” (i.e. a maioria das áreas degradadas em geral não 

volta a ser recomposta como floresta primária), enquanto aerossóis de queimada têm vida média da ordem de dias.



FORÇANTE RADIATIVA NATURAL E ANTRÓPICA

Lacunas

A maior parte dos trabalhos regionais realizados no Brasil foi focada na região Amazônica. 

Estudos nos demais biomas brasileiros são necessários para um entendimento das complexas interações entre o balanço de 

radiação atmosférico e o aumento da concentração de gases de efeito estufa e aerossóis, bem como, o efeito da mudança no 

albedo de superfície.

Estudos de modelagem em larga escala também precisam ser realizados, com modelos químicos dinâmicos acoplados a 

códigos de transferência radiativa para estudos em larga escala.



AVALIAÇÃO DE MODELOS GLOBAIS E REGIONAIS CLIMÁTICOS

A modelagem climática global e regional tem tido grandes avanços nos últimos anos e o Brasil tem se destacado nessa área, 

pelo desenvolvimento de modelos atmosféricos regionais e globais, atmosféricos e acoplados oceano-atmosfera.

Os padrões de variabilidade sazonal a interanual do ENOS (El Nino/Oscilacao Sul) são bem simulados pelo Modelo de 

Circulação Geral da Atmosfera (MCGA) do CPTEC/INPE.

O deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) observado sobre o Oceano Atlântico é, em geral, bem 

reproduzido pelos modelos brasileiros, havendo, todavia, uma deficiência na correta representação da sua migração sazonal.

Os mais recentes avanços implementados no Modelo Brasileiro do Sistema Climático (BESM-Brazilian Environmental 

Modeling System), entretanto, resultaram numa melhora substantiva na representação da convecção atmosférica e da 

precipitação sobre a Amazônia e Atlântico tropical, com notável impacto na reprodução da migração sazonal da ZCIT.

De forma geral, verifica-se que o clima presente em regiões como o Nordeste, a Amazônia, o Sul do Brasil, o noroeste do 

Peru-Equador e o sul do Chile é mais bem reproduzido, se comparado com regiões como o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

Supondo que a capacidade para simular o clima no futuro seja a mesma que no presente, então podemos dar maior 

credibilidade às projeções de clima para o futuro nas áreas de menores erros.

Lacunas

A incerteza nas formulações dos modelos numéricos para resolver o sistema climático se reflete na magnitude dos erros 

sistemáticos das simulações, afetando diretamente a robustez da avaliação dos modelos climáticos.

Em termos específicos, o conhecimento da eficiência dos modelos climáticos globais e regionais em reproduzir corretamente o 

padrão sazonal de precipitação e os vários sistemas importantes para o clima da América do Sul e do Brasil, tais como ZCAS, 

ZCIT, entre outros, depende da expansão e da manutenção de sistemas observacionais que permitam a obtenção de séries 

contínuas de dados meteorológicos e climatológicos de qualidade.



MUDANÇAS AMBIENTAIS DE CURTO E LONGO PRAZO: PROJEÇÕES, 

REVERSIBILIDADE E ATRIBUIÇÃO

Os cenários climáticos futuros sugerem aumento dos eventos extremos de secas e estiagens prolongadas, principalmente nos 

biomas da Amazônia, Cerrado e Caatinga, sendo que tais mudanças acentuam-se a partir da metade e final do século XXI.

As projeções indicam diminuição significativa das chuvas em grande parte do Centro-Norte-Nordeste do território brasileiro.

No que se refere à temperatura do ar na superfície, todas as projeções indicam condições de clima futuro mais quente. 

Em geral, as projeções climáticas possuem desempenho (skill) relativamente melhor nos setores Norte/Nordeste (Amazônia e 

Caatinga) e Sul (Pampa) do Brasil, e desempenho inferior no Centro-Oeste e Sudeste (Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica). 

Conforme ilustra a Figura SEF.6, as projeções para os biomas brasileiros, baseadas nos resultados científicos de modelagem 

climática global e regional, são as seguintes:

AMAZÔNIA: Reduções percentuais de 10% na distribuição de chuva e aumento de temperatura de 1º a 1,5ºC até 2040, 

mantendo a tendência de diminuição de 25% a 30% nas chuvas e aumento de temperatura entre 3º e 3,5ºC no período 2041-

2070, e redução nas chuvas de 40% a 45% e aumento de 5º a 6º C na temperatura no final do século (2071-2100). 

Enquanto as modificações do clima, associadas às mudanças globais, podem comprometer o bioma em longo prazo (final do 

século), a questão atual do desmatamento, decorrente das intensas atividades de uso da terra, representa uma 

ameaça mais imediata para a Amazônia. Estudos observacionais e de modelagem numérica sugerem que caso o 

desmatamento alcance 40% na região no futuro, estima-se mudança drástica no padrão do ciclo hidrológico com redução de 

40% na chuva durante os meses de Julho a Novembro, prolongando a duração da estação seca, além do aquecimento 

superficial em até 4ºC.

Assim, as mudanças regionais decorrentes do efeito do desmatamento somam-se àquelas provenientes das mudanças 

globais, constituindo condições propícias à savanização da Amazônia, um problema que tende a ser mais crítico na região 

oriental.



MUDANÇAS AMBIENTAIS DE CURTO E LONGO PRAZO: PROJEÇÕES, 

REVERSIBILIDADE E ATRIBUIÇÃO

CAATINGA: Aumento de 0,5º a 1ºC da temperatura do ar e decréscimo entre 10% e 20% da precipitação durante as próximas 

três décadas (até 2040), com aumento gradual de temperatura de 1,5º a 2,5ºC e diminuição entre 25% e 35% nos padrões de 

chuva no período de 2041-2070. No final do século (2071-2100) as projeções indicam condições significativamente mais 

quentes (aumento de temperatura entre 3,5º e 4,5ºC) e agravamento do déficit hídrico regional com diminuição de 

praticamente metade (40 a 50%) da distribuição de chuva. Essas mudanças podem desencadear o processo de 

desertificação da caatinga.

CERRADO: Aumento de 1ºC na temperatura superficial com diminuição percentual entre 10% a 20% da chuva durante as 

próximas três décadas (até 2040). Em meados do século (2041-2070) estima-se aumento entre 3º a 3,5ºC da temperatura do 

ar e redução entre 20% e 35% da chuva. No final do século (2071-2100) o aumento de temperatura atinge valores entre 5º e 

5,5ºC e a diminuição da chuva é mais crítica, entre 35% e 45%. Acentuação das variações sazonais.

PANTANAL: Aumento de 1ºC na temperatura e diminuição entre 5% e 15% nos padrões de chuva até 2040,mantendo a 

tendência de redução das chuvas para valores entre 10% e 25% e aumento de 2,5º a 3ºC da temperatura em meados do 

século (2041-2070). No final do século (2071-2100) predominam condições de aquecimento intenso (entre 3,5º e 4,5ºC) com 

diminuição acentuada dos padrões de chuva de 35% a 45%.

MATA ATLÂNTICA: Como este bioma abrange áreas desde o Sul, Sudeste até o Nordeste brasileiro, as projeções apontam 

dois regimes distintos. 

• Porção Nordeste (NE): aumento relativamente baixo nas temperaturas entre 0,5º e 1ºC e decréscimo nos níveis de 

precipitação em torno de 10% até 2040, mantendo a tendência de aquecimento entre 2º e 3ºC e diminuição pluviométrica entre 

20% e 25% em meados do século (2041-2070). Para o final do século (2071-2100) estimam-se condições de aquecimento 

intenso (aumento de 3º a 4ºC) e diminuição de 30% e 35% das chuvas. 

• Porção Sul/Sudeste (S/SE): até 2040 as projeções indicam aumento relativamente baixo de temperatura entre 0,5º e 1ºC 

com um aumento de 5% a 10% das chuvas. Em meados do século (2041-2070) mantêm-se as tendências de aumento gradual 

de 1,5º a 2ºC na temperatura e de aumento de 15% a 20% das chuvas, sendo que essas tendências acentuam-se ainda mais 

no final do século (2071-2100) com padrões de clima entre 2,5º e 3ºC mais quente e entre 25% a 30% mais chuvoso.



MUDANÇAS AMBIENTAIS DE CURTO E LONGO PRAZO: PROJEÇÕES, 

REVERSIBILIDADE E ATRIBUIÇÃO

PAMPA: No período até 2040 prevalecem condições de clima regional de 5% a 10% mais chuvoso e até 1ºC mais quente, 

mantendo a tendência de aquecimento entre 1º e 1,5ºC e intensificação das chuvas entre 15% e 20% até meados do século 

(2041-2070). No final do século (2071-2100) as projeções são mais agravantes com aumento de temperatura de 2,5º a 3ºC e 

35% a 40% de chuvas acima do normal.

Embora na última década tenha havido melhorias substanciais na ciência do sistema terrestre, aliado ao significativo avanço 

tecnológico em simulação computacional, as projeções climáticas e ambientais geradas pela modelagem climática trazem 

consigo diversos níveis de incertezas, cujas categorias principais são:

Incerteza sobre os cenários de emissões: dificuldades na previsão devido a complexidade de fatores socioeconômicos, 

como demografia, composição das fontes de energia, uso da terra e do curso de desenvolvimento humano globalmente;

Incerteza sobre a variabilidade natural do sistema climático: os processos físicos e químicos da atmosfera global são de

natureza caótica, de forma que o clima pode ser sensível às mudanças mínimas (variações não lineares), difíceis de serem 

mensuradas, tanto nos dados observacionais como nos resultados dos modelos;

Incertezas dos modelos: a capacidade de modelar o sistema climático global é um grande desafio para a comunidade 

científica, sendo fatores limitantes a representação ainda incompleta de processos como o balanço de carbono global e 

regional, o papel dos aerossóis no balanço de energia global, a representação dos ciclos biogeoquímicos e fatores antrópicos 

como desmatamento e queimadas (as nuvens também são importantes fontes de incerteza nos modelos climáticos.

As incertezas científicas nas projecões das mudanças do clima são inerentes ao sistema climático, resultado, em primeira 

instância, das interações não lineares e complexidades intrínsecas próprias aos fenômenos naturais. Dessa forma, múltiplas 

abordagens envolvendo modelagem e observações são necessárias para minimizar as incertezas, assim como a aplicação de 

conjuntos de simulações (ensembles) de modelos globais e regionais.
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