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• Ciclo global do Carbono

– Incertezas em estimativas regionais e globais

• Scale up – Importancia dos Inventários Nacionais

• Modelo de Emissões – Amazonia
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Anthropogenic Perturbation of the Global Carbon Cycle

Perturbation of the 

global carbon cycle 

caused by 

anthropogenic 

activities, averaged 

globally for the 

decade 2002–2011 

(PgC/yr)

Source: Le Quéré et al. 2012; 

Global Carbon Project 2012

http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/5/1107/2012
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Perturbação Antrópica do Balanço Global do C

Global Carbon Project 2011; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature G; Canadell et al. 2007, PNAS
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Total Global Emissions

Total global emissions: 10.4±0.7PgC in 2011, 37% over 1990

Percentage land-use change: 36% in 1960, 18% in 1990, 9% in 2011

Source: Le Quéré et al. 2012; Global Carbon Project 2012

http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/5/1107/2012
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Land-Use Change Emissions

Global land-use change emissions: 0.9±0.5PgC in 2011

The data suggests a general decrease in emissions since 1990

Black line: Includes management-climate interactions; Thin line: Previous estimate 

Source: Le Quéré et al. 2012; Global Carbon Project 2012

Peat fires

http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/5/1107/2012
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Fate of Anthropogenic CO2 Emissions (2002-2011 average)

Source: Le Quéré et al. 2012; Global Carbon Project 2012
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http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/5/1107/2012
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Changes in the Global Carbon Budget over Time

The sinks have continued to grow with increasing emissions

It is uncertain how efficient the sinks will be in the future

Source: Le Quéré et al. 2012; Global Carbon Project 2012

http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/5/1107/2012
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)

• O Inventário segue as 
diretrizes do IPCC
– organiza as emissões de 

acordo com setores da 
economia. 

• GEE comparados usando-
se o índice GWP (Global 
Warming Potential) 
relativos a cada um deles

• Conversão a uma 
unidade comum = CO2
equivalente.



Emissões – Setores da Economia

5. Tratamento 
Resíduos –
Emissões pela 
disposição de 
resíduos 
sólidos (CH4) e 
tratamento de 
esgotos (CH4 e 
N2O) – esgoto 
doméstico e 
comercial, 
efluentes da 
indústria de 
alimentos e 
bebidas e os 
da indústria de 
papel e 
celulose. Além 
das emissões 
de CO2 pela 
incineração de 
resíduos.

4. Processos 
Industriais –
Emissões 
resultantes dos 
processos 
produtivos nas 
indústrias e que 
não são resultado 
da queima de 
combustíveis. 
Subsetores: 
produtos 
minerais, 
química, 
metalurgia, papel 
e celulose, 
alimentos e 
bebidas, e 
produção e 
utilização de HFC 
e SF6.

1. Energia –
Emissões 
devido à 
queima de 
combustíveis 
e emissões 
fugitivas da 
indústria de 
petróleo, gás 
e carvão 
mineral. As 
emissões de 
CO2 devido 
ao processo 
de redução 
nas usinas 
siderúrgicas 
foram 
consideradas 
no setor de 
Processos 
Industriais.

3. Uso da terra e 
florestas –
Variações de 
carbono, seja na 
biomassa aérea 
como no solo. 
Considera todas 
as transições 
possíveis entre 
diversos usos, as 
remoções de CO2

em toda área 
considerada 
manejada e 
emissões de CO2

por aplicação de 
calcário em solos 
agrícolas.

2. Agropecuária –
As emissões são 
majoritariamente 
devido ao metano 
(CH4) e ao óxido 
nitroso (N2O): 
fermentação 
entérica, manejo 
de dejetos 
animais, cultivo 
de arroz, queima 
de resíduos 
agrícolas, 
emissões de N2O 
provenientes de 
solos agrícolas.
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Tier 1 Emission Calculation =  

Clear cut x mean biomass x % Carbon

Biomassa (Saatchi et al., 2007)

Deforestation 2004

Deforestation 2009

Aguiar  et al. (2012) Global Change Biology



http://inpe-em.ccst.inpe.br/



INPE-EM resultados espaço-temporais por gás e por componente

Componentes de queima 

(parâmetros modelo baseline)

Floresta primária (PRODES – corte raso)

(a) 50% da biomassa  cortada no primeiro ano 

(b) periódica (3 anos) nos restos (50% da biomassa remanescente)

Vegetação secundária 

(c) 100% da biomassa estimada de acordo com meia vida 

Pasto 

(d) 100% biomassa estimada a ser cortada na limpeza (3 anos)

Emissões por fogo 
CO2

CO
CH4

NH4

N2O
por célula e por ano 
para componentes 

(a), (b), (c) e (d) 

Componentes de decaimento

Floresta primária (PRODES – corte raso)

(e) restos no terreno (não queimados)

(f) outros (produtos madeireiros e carbono elementar)

Emissões por 
decomposição gradual 

CO2

por célula e por ano 
para componentes 

(e), (f)

Componentes de absorção

Vegetação secundária 

(g) biomassa de crescimento estimada

Absorção
CO2

por célula e por ano 
para componente 

(g)



Ometto et al, 2013



Pasture -> 215 million de ha 

Degraded pasture   > 65% depending on the region
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Ometto, Souza, Pinell 2013



Evolução das emissões de GEE ref. LU no Brasil

Fonte: MMA (2011)
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Part II - Scenarios

Spatially explicit land use and greenhouse emission 
modeling results



Interação entre fatores globais a locais

Fonte: Eloi Dalla Nora

How much change? Interaction of global and intra-regional factors



“Potência ambiental”

 Oportunidade para discutir o modelo de desenvolvimento do país;

 Buscar no uso sustentável do solo, o equilíbrio entre conservação 

ambiental e  equidade social;

 problemas vão muito além das emissões, mas as ações devem 

ser complemetares;

 Tratamento de efluentes, balanço de nutrientes, segurança 

alimentar, … 

NAMAS – Desmatamento; Biodiversidade, Eficiência Energética; Agricultura ABC



Obrigado! 

www.terrame.org

www.terrame.org/luccme

http://inpe-em.ccst.inpe.br/
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