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Resumo: 

O projeto em questão propõe atividades de pesquisa científica e tecnológica 
cooperativa entre instituições e pesquisadores de São Paulo e de Pernambuco. As 
atividades estão enquadradas nas linhas temáticas 2 e 3 do edital “Acordo de 
Cooperação FAPESP-FACEPE. Em todas as atividades será dada ênfase a identificação 
de vulnerabilidades com o intuito de subsidiar políticas públicas para a adoção de 
estratégias de adaptação às mudanças projetadas. A proposta se divide em duas 
componentes, observacional e modelagem, sendo que busca-se em cada uma 
desenvolver as seguintes atividades: (i) Realizar o mapeamento do uso e da 
cobertura das terras atuais do Estado de Pernambuco na escala 1:100.000; (ii) 
Quantificar e mapear os estoques atuais de carbono no solo e na vegetação de 
Pernambuco; (iii) Determinar os valores isotópicos do carbono e nitrogênio na 
matéria orgânica do solo e na vegetação em áreas de referência em Pernambuco; 
(iv) Quantificar as trocas gasosas (CH4, N2O e CO2) no sistema solo-planta-atmosfera 
em áreas de referência em Pernambuco através de medidas de respiração do solo e 
fotossíntese; (v) Quantificar os balanços de carbono em áreas de caatinga, pastagem 
e cultivo agrícola na região semi-árida de Pernambuco; (vi) Gerar cenários 
modelados pelos modelos regionais para o clima do presente (1961-1990) e 
comparar com valores observados disponíveis para Pernambuco; (vii) Elaborar 
cenários climáticos para o período 2010-2100 para Pernambuco; (viii) Gerar cenários 
climáticos de clima futuro gerados pelo aumento de CO2 e com mudanças no uso da 
terra para vários “time slices”; (ix) Avaliar, com o modelo Century, o impacto das 
mudanças climáticas projetadas sobre os solos e produtividade vegetal em áreas 
agrícolas, pastagens e caatinga para o período 2010-2100 na região semi-árida de 
Pernambuco; (x) Investigar o balanço de carbono no estado de Pernambuco e 
possíveis efeitos de mudanças climáticas e de uso do solo neste balanço, calibrando 
e utilizando o modelo IBIS. 

Desenvolvimento 

A cooperação interinstitucional e entre pesquisadores envolvidos tem sido, 
primordial na condução dos trabalhos, sejam estes de atividades observacionais, 
com diversos trabalhos de campo realizadas conjuntamente entre os grupos de 
estudo, ou sejam nas atividades de modelagem. As atividades já começam a produzir 
frutos como dissertações (03 defendidas; 04 em curso), teses (04 em curso), 
trabalhos apresentados em Congressos e reuniões científicas (5 neste último ano) e 
publicação de trabalhos em periódicos peer-review (17 publicações e 5 in review). 

A plataforma Web (http://terracaatinga.ccst.inpe.br) do projeto passou por um 
processo de restruturação visual e funcional, buscando aumentar o interesse das 

http://terracaatinga.ccst.inpe.br/


consultas e melhorar a interação dos componentes do projeto. Da mesma forma os 
o banco de dados, baseados em protocolos ftp:// foi reformulado, buscando maior 
segurança e dinamizar a troca de informações.  

Continuamos desenvolvendo atividades de campo, inclusive com o planejamento da 
instalação de mais uma torre de Eddy Covarience e instalação dos sistemas de 
determinação de umidade do solo, recentemente recebidos pelo processo de 
importação via FAPESP. Continuamos evoluindo com o mapeamento do uso e 
cobertura do solo, na quantificação dos estoques de carbono e nitrogênio, nos fluxos 
de carbono em áreas de pastagens, aprofundamos atividades relacionadas à dados 
satelitários (com utilização de dados do MODIS, TRMM, utilizados na modelagem 
climática em mapeamento agrícola para o estado de Pernambuco). As atividades 
relacionadas à esta temática vem trabalhando de forma bastante integrada, desde o 
mapeamento e geocodificação dos dados vetoriais, orientando o planejamento e 
coleta de dados de solo e vegetação, às estimativas de estoque de carbono nas 
diferentes fisionomias vegetais e usos do solo no Estado de Pernambuco. Evoluímos 
também na geração de informações em campo para validação de modelos, com 
aplicação do modelo de superfície INLAND e o modelo de biogeoquímica Century. 
Simulações de downscaling dinâmico de modelos globais usando o modelo regional 
Eta de alta resolução (40 km lat-long) sobre a região Nordeste do Brasil tem sido 
feitas, avaliando aspectos de possíveis erros sistemáticos e incertezas associadas a 
estas projeções. Para catalisar a interação entre os grupos de trabalhos realizamos 5 
workshops temáticos em Pernambuco e São Paulo, com partipação media de 20 
pessoas, entre pesquisadores e estudantes do projeto. Neste próximo ano estamos 
planejando algumas reuniões para integração dos resultados das atividades 
observacionais e modelagem com questões relevantes aos processos de tomada de 
decisão. Avaliações de possíveis impactos de mudanças climáticas e ambientais em 
diferentes setores sócio-econômicos (por exemplo, agrícola, energético, saúde e 
recursos hídricos) e na vegetação de Caatinga na região serão discutidos com 
stakeholders de diferentes setores da sociedade. 

Ressaltamos também a aprovação de outros projetos (quer pelos 
coordenadores deste temático, quer pelos colaboradores) que vêm contribuir de 
forma bastante positiva aos trabalhos desenvolvidos inclusive incorporando novas 
informações e análises.  

 


