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Questões científicas:

- Qual o estado atual (espacial e sazonal) da vegetação e dos usos
da terra na América do Sul?

- Considerando as interações bidirecionais entre a atmosfera e a
cobertura vegetal, os possíveis impactos das mudanças climáticas
sobre os ecossistemas da América do Sul serão amplificados ou
contrabalanceados?



Objetivos

Elaborar mapas da representação espacial e sazonal dos usos e

cobertura atuais da terra, compatíveis com as necessidades dos

modelos de biosfera acoplados aos modelos climáticos, que sirvam

de referência para análises de mudanças climáticas futuras.

Aprimorar e desenvolver novos modelos ambientais, que permitam

subsidiar análises detalhadas sobre os impactos das mudanças

climáticas nos ecossistemas da América do Sul.
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Dados:

Imagens TM e ETM+Landsat (1999 – 2005).

Mapa IBGE de vegetação,1993.

Mapa dos Grandes Cenários Geoambientais e Ecossistemas do Nordeste, ANA,

2003.

Mapa de remanescentes de biomas (Probio), 2005.

SOS Mata Atlântica - Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica do ano

de 2005.

Canasat (2005).

Eucalipto (Kronka et. al. 2002) – esses dados foram ajustados por Canavesi et al.

2012 sobre imagens de ano base 2005.

Vieira et al., 2013



• Classificação semi automática de imagens;

• Digitalização de mapas e reclassificação dos mesmos;

• Integração de dados.

Na segunda etapa da metodologia incluiu-se a inserção dos dados cedidos pela

Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As

demais regiões do Brasil foram incluídas no mapa final considerando-se as

informações resultantes do Projeto ProBio - biomas Pantanal e Pampa e o restante

do Cerrado, corresponde a área que estava fora do limite da Região Nordeste do

Brasil.

Métodos:

Vieira et al., 2013
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I ) Variabilidade espaço-temporal da fenologia da vegetação em 5 regiões climatológicas nos biomas Amazônia e Cerrado 
usando o índice de vegetação EVI MODIS

• O início da estação de crescimento no bioma Cerrado apresentou
uma variabilidade interanual entre as diferentes classes
climatológicas. O fim ocorreu no período seco, quando a produção de
fitomassa decai, a vegetação entra em fase de senescência, o que
resulta em queda de produtividade.

• Em geral, o inicio da estação de crescimento ocorreu na estação seca. O fim
do desenvolvimento das folhas na estação chuvosa na Amazônia pode estar
relacionada com o fato da diminuição da radiação solar devido à presença de
nuvens.

Área amostral

Figura 2: Variabilidade temporal do início e fim do crescimento da vegetação ao
longo de 8 ciclos anuais no Cerrado e Amazônia de 2002 a 2011.

Extração de métricas de fenologia 
usando perfis temporais do índice de 

vegetação EVI
Métricas de fenologia da vegetação

Amazônia

Figura 1: Metodologia aplicada no trabalho.

(Bustamante & Carvalho, em preparação)
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Biomes for South America. 

After Olsen et al. (2001). 

Is the current Climate-

Vegetation  

equilibrium in 

Amazonia the only 

stable equilibrium 

possible?

Forest



Tropical forest

Savanna state 

triggered by climate 

change or 

deforestation

Stability of savanna 

enhanced by increased 

droughts and fires

Tipping points: temperature, rainfall and deforestation area

Tipping points of the Earth System – Application to Amazonia

Cardoso and Borma, 2010



Land Cover Change: 
Deforestation, Forest 

Degradation

Secondary 
Drivers

Primary Drivers

Environmental Drivers of Change

Climate Change: 
CO2,temperature, 

rainfall

Droughts Forest Fires

Changes in Species 
Composition

Tree Mortality x 
Tree Growth

Ecosystem Responses

Savannization/
forest dieback

“Secondarization”

Short term
(interannual to 
interdecadal)

Long term
(interdecadal to 

centennial)

What are the likely biome changes in Tropical South America due 
to a suite of environmental drivers of change? 

“Savannization” in this context is a statement on regional climate change and not intended to 

describe complex ecological processes of vegetation substitution.



Projected distribution of natural biomes in South America for 2090-2099 from 15

AOGCMs for the A2 emissions scenarios.

Climate Change Consequences on the Biome distribution in 

tropical South America

Salazar et al., 2007

Substituição projetada da floresta tropical por savana: 

18% a 48% até o final do Século XXI !



Lapola et al. GBC, 2009

Climate change

Taking into account the potential positive effect of CO2 on forest resilience

How does the forest respond to increased atmospheric CO2?

Only 
Climate

CO2

760 ppm

½ CO2

“fertilization” 

effect



Figure. Potential dominant
biome simulated by CPTEC-
PVM2.0Reg for different
temperature anomalies,
precipitation changes, and
fertilization effects (0%, 25%
and 100%) for SRES A2
climate scenario for the
period 2070–2099, and for
the regions of Amazonia
(indicated in Figure 1): (a–c)
southeast, (d–f) northeast,
(g–i) northwest and (j–l)
southwest Amazonia.
The climate anomalies
projected by regional (ETA
CCS, RegCM3 and HadRM3P)
and selected global (GISS]ER,
ECHAM5, HadCM3 and M:
average of fifteen global
models from IPCC) models
plotted for each region.

Salazar and Nobre, 2010 GRL

Potential Dominant Biome in Response to ∆T, ∆P and CO2 “fertilization” effect

Vegetation types calculated
by the vegetation model



Salazar and Nobre, 2010 GRL

Potential Dominant Biome in Response to ∆T, ∆P and CO2 “fertilization” effect

Global Models
1: GISS-ER
2: ECHAM5
3: HadCM3

Regional Models
4: ETA CCS
5: RegCM3
6: HadRM3P

M: IPCC mean A2 scenario

TROPICAL FOREST

SAVANNA

SEASONAL FOREST

1
2

34
5
6

SHRUBLAND

M

Most models are at the transition TROPICAL/ SEASONAL FOREST to SAVANNA
while only two models are at the savanna



LAND USE AND COVER 
CHANGE



Land Cover Change:
Deforestation, Forest 

Degradation

Secondary 
Drivers

Primary Drivers

Environmental Drivers of Change

Climate Change/ 
CO2

Droughts Forest Fires

Changes in Species 
Composition

Tree Mortality x 
Tree Growth

Ecosystem Responses

Savannization/
forest dieback

“Secondarization”

What are the likely biome changes in Tropical South America due 
to LUCC scenarios ? 

Short term
(interannual to 
interdecadal)

Long term
(interdecadal to 

centennial)



Forest  Pasture

Caatinga

Cerrado

Cerrado
Oceano 

Atlântico

Pacífic 

Ocean 

P pasture - P forest ( annual, in mm)

EFFECTS OF LARGE SCALE DEFORESTTION

Rocha, 2001. 

Numerical Simulations of deforestation

• 1 to 2.5 C surface temperature increase

• 15% to 30% evapotranspiration decrease

• 5% to 20% rainfall decrease

• Increases the length of the dry season



Season All Pasture All Soybean

JJA -27.5% -39.8%

SON -28.1% -39.9%

Precipitation

Amazonia - PASTURE

Area: East/Northeast
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Relative Precipitation

The reduction in precipitation occurs mainly during the dry season, 

and is more evident when the deforested area is larger than 40% !

Sampaio et al., 2007

Geophys. Res. Lett., 34

Season All Pasture All Soybean

JJA -15.7% -24.0%
all Amazonia

decrease in 

precipitation 

associated 

with pasture or 

soybean 

expansion



Effect of regional deforestation

• Enhance local circulation 

• Increase rainfall amounts

• Different impact on cloudiness in the dry 

and wet seasons



Ecosystems of Amazonia - environmental drivers of change

LUCC

Fire
Climate
Change

Climate
Extremes

Complex Earth System Models are needed to study 
all these interacting and simultaneous drivers



IPCC – AR4 CMIP5

Source: Sampaio et al., 2013, in preparation



Impacts of deforestation, climate 

change and fire on the future biomes 

distribution and climate in Amazonia 



Projected distribution of natural biomes in South America where more than 66,7% of the models used 

(>=10 models) coincide for 2050 from 15 AOGCMs for the B1 and A2 emission scenarios - Deforestation = 

20% or 40% or 50% + Fire effect

Tropical Seasonal Forest

Savanna

Tropical Evergreen Forest

Sampaio et al., 2013, in preparation

Savanna replaces Forest



Tropical Seasonal Forest

Savanna

Tropical Evergreen Forest

Projected distribution of natural biomes in South America where more than 66,7% of the models used (>=6 

models) coincide for 2050 from 9 Earth System Models for the RCP 2.6, 4.5 and 8.5 emission scenarios

Deforestation = 20% or 40% or 50% + Fire effect 

Sampaio et al., 2013, in preparation

Savanna/Seasonal

forest replaces Forest



INLAND – Integrated Land Surface Model

• Parametrização de processos superficiais

• É um modelo que integra os  relevantes processos 
superficiais, sendo capaz de avaliar não apenas os impactos 
biogeofísicos e biogeoquímicos da superfície terrestre e uso 
do solo no clima, mas também os efeitos do clima nas 
atividades humanas dependentes do mesmo 

• Desenvolvido no conceito “sem costuras” (seamless model), 
onde o mesmo código poderá ser usado em aplicações offline
e online, para estudos climáticos e outras aplicações

30



INLAND – Integrated Land Surface Model

• Principal função: fornecer fluxos de momentum, energia e 
vapor d´água entre a vegetação e a atmosfera.

• Resolve também outros processos terrestres de forma 
integrada, como dinâmica de vegetação, ciclo do carbono 
terrestre, fluxo de CO2, fertilidade do solo, incêndios na 
vegetação natural, culturas agrícolas e hidrologia superficial

• Importante: é um modelo comunitário!

31



Evolução do modelo

32

IBIS 1.0

IBIS 2.0

IBIS 2.6

INLAND 1.0

INLAND 2.0

1996

2000

2002

2012

2013

86 sub-rotinas

22.672 linhas de código

111 sub-rotinas

30.658 linhas de código

155 sub-rotinas

35.948 linhas de código 

59% a mais 

código



Processos representados

Fluxos de radiação, energia e massa

Ciclo do carbono terrestre completo 

Fenologia e dinâmica de vegetação

Recuperação de áreas abandonadas

Ciclo do nitrogênio terrestre

Subgrid tiling

Incêndios na vegetação natural

Culturas agrícolas

Vazão e áreas inundadas sazonais

Uso do solo antropogênico (desmatamento)

Concentração de CO2 transiente

Representação específica ecossistemas 

Fertilidade do solo (P) 

Duas formulações de infiltração no solo

Otimizador de parâmetros (Optis)

INLAND 1

INLAND 2



Incêndios na vegetação natural

• Demandas e estratégias 

para a modelagem da 

dinâmica do fogo

– Ter bom desempenho para os 
ecossistemas da América do Sul 
e funcionalidade global

– Considerar ignição natural e 
antropogênica

– Método escolhido baseado em 
trabalho anterior (Arora e Boer, 
2005)

– Considera fatores ligados à 
presença de combustível vegetal, 
flamabilidade e fontes de ignição

34

• Efeito do fogo sobre a fração

de cobertura do dossel:

sem fogosem fogo com fogo

dossel
superior

dossel
inferior

100 anos

tempo de simulação

100 anos 100 anos

Slide cedido por Manoel Cardoso
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Slide cedido por Manoel Cardoso

• Evergreen trees: tropical and temperate broadleaf + boreal and temperate conifer (PFT 1, 3, 4, 6)
• Deciduous trees: tropical and temperate broadleaf + boreal broadleaf and conifer (PFT 2, 5, 7, 8)
• Grass: warm and cool grass (PFT 11 e 12)



(a) Percentage of deforested area in 2010

(c) Scenario B: percentage of deforested area in 2050

(b) Scenario A: percentage of deforested area in 2050

(d) Scenario C: percentage of deforested area in 2050

Aguiar et al. (2013, submitted)
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Heterogeneidade de Parâmetros
(Representação específica para ecossistemas)

Aceita mapas globais  com parâmetros   
espacialmente variáveis 

No momento só existem dados 
disponíveis para a a região Amazônica

INLAND 2.0

…

Parâmetros 
espacialmente 
variáveis

TFP 1…12

TFP 1

Usa mapas globais de 
propriedades constantes 

baseado nos valores 
tabelados por Tipo Funcional 

de Planta (TFP)

…

Parâmetros
constantes para 
todo o globo

TFP 1…12

…

IBIS

Slide cedido por Andrea Castanho



Heterogeneidade de Parâmetros
(Representação específica para ecossistemas)
Tempo de residência para madeira Fração de alocação de NPP para raizes

Enzima Rubisco Vmax [10-6 mm CO2 m-2 s-1] Índice de área foliar específico [m2 kg-1]

Slide cedido por Andrea Castanho



Fertilidade – Teor de fósforo no solo (mg/kg)

y = 0.1013x + 30.037
R² = 0.77
p<0.005
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Quesada et al., 2010
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Castanho et al. 2013
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Muito obrigado! 

Contato:
manoel.cardoso@inpe.br

gilvan.sampaio@inpe.br

mailto:manoel.cardoso@inpe.br
mailto:jean.ometto@inpe.br

