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MIPs, MIPs, MIPs

• CMIP6

• DECK (entry card for CMIP)
• DECK (Diagnosis, Evaluation, and Characterization of Klima)

i. AMIP simulation (~1979-2014)

ii. Pre-industrial control simulation

iii. 1%/yr CO2 increase 

iv. Abrupt 4xCO2 run

• CMIP6 Historical Simulation (entry card for CMIP6) 
v. Historical simulation using CMIP6 forcings (1850-2014)

• CMIP6 endorsed MIPs



WG1: 23 CMIP6-Endorsed MIPs 

Diagnostic MIPs

See Special Issue on the CMIP6 experimental design and orrganisation at  https://www.geosci-

model-dev.net/special_issue590.html for description of the CMIP6-Endorsed MIPs

https://www.geosci-model-dev.net/special_issue590.html


WG2: ISI-MIP

• Global water

• Regional water

• Fisheries and marine 
ecosystems

• Energy supply and demand

• Regional forests

• Global biomes

• Agriculture

• Agro-economic modelling

• Terrestrial biodiversity

• Permafrost

• Coastal infrastructure

• Health

• Lakes



Modelagem do Sistema Climático x 
Modelagem do Sistema Terrestre

• Modelagem do Sistema Climático: 
• Atmosfera, Oceanos, Criosfera, Biosfera

• Acoplados e interagindo entre si

• Inclui aerossóis e seus efeitos no balanço de radiação

• Ciclo de energia e água fechados ou parcialmente fechados

• Modelagem do Sistema Terrestre:
• Inclui o modelo do sistema climático, mas a concentração 

atmosférica de CO2 é dinamicamente calculada, o que requer 
modelos completo de carbono terrestre e oceânico  

• Pode incluir outros componentes que afetam o funcionamento do 
sistema climático
• Ciclo do nitrogênio e fósforo

• Química da atmosfera



Perspectivas em Modelagem do 
Sistema Terrestre

1. Processos de CDR

2. Modelos de impactos/mitigação precisam funcionar 
melhor

3. Modelos de estimativas de emissões

4. Novas ferramentas para aprimoramento de modelos



1. Processos de CDR

• Acordo de Paris: aquecimento contido abaixo de 2°C, ou até mesmo 
1,5 °C 

• Isso só é possível em cenários como o RCP 2.6 ou 1.9, que exigem CDR

• A tendência é que os ESMs adotem cada vez mais práticas de manejo 
antropogênico que possam representar melhor os processos de CDR
• Sequestro de carbono no solo pela agricultura

• Aflorestamento, reflorestamento

• Carvão vegetal

• Fertilização dos oceanos

• Ocean upwelling

• Alcalinização dos oceanos

• Enhanced weathering (intemperismo acelerado)

• DACCS / BECCS



Jones et al., ERL, 2016



2. Modelos de impactos/mitigação 
precisam funcionar melhor

• Exemplo: Simulação da produtividade da soja em todo o 
Brasil

• Período 1990-2012



Modelo biofísico 
(INLAND) com 

parâmetros 
originais
r = -0,03

Modelo biofísico 
(INLAND) 
calibrado com 
dados de um sítio
r = 0,12

Modelo 
econômico 
de 1 região 

r = 0,53

Modelo 
econômico-

climático com 9 
regiões
r = 0,72

Modelo biofísico 
(INLAND)-

econômico de 1 
região

r = 0,28

Modelo 
econômico 
de 9 regiões
r = 0,57

Modelo biofísico 
(INLAND) com 9 
regiões
r = 0,24

Modelo biofísico 
(INLAND)-
econômico de 9 
regiões
r = 0,55



3. Métodos de estimativas de emissões 
terrestres

1. Modelos de balanço de carbono (Bookkeeping/accounting)

2. Modelos dinâmicos de vegetação (DGVMs)

3. Integrated Assessment Models (IAMs)

4. Modelos do Sistema Terrestre (ESMs)

5. Dados de satélite

6. Inversões atmosféricas

7. Medição micrometeorológica de fluxos de CO2

8. FAOSTAT

9. Inventários nacionais de emissões de GEE



Inversões atmosféricas
• GeoCarb: The Geostationary Carbon

Observatory

• Será lançado em 2022 a bordo de um 
satélite de comunicações comercial

• Resolução horizontal de 5 km x 5 km a 10 km x 10 km, 
dependendo do ângulo de visada

• 4 milhões de sondagens por dia – várias por dia em cada 
ponto

• OCO-2 e GOSAT: 1 sondagem a cada 16 dias em cada ponto, 
sempre no mesmo horário

• Com os dados do Geocarb será possível fazer inversões dos 
fluxos de CO2, CO e CH4 e cálculo diário de emissões em cada 
ponto



4. Novas ferramentas para 
aprimoramento de modelos

• Vivemos uma época sem precedentes em termos de redução do 
custo de observação e de processamento de dados

• Observações remotas orbitais estão crescendo exponencialmente, e 
o custo de aquisição de dados está diminuindo

• Internet das coisas está reduzindo em muito o custo de 
observações in situ ou remotas

• Computação em nuvem eliminou qualquer barreira computacional 
para processamento de dados

• Técnicas de reconhecimento de padrões (machine learning, deep
learning) permitirão fundir os diferentes tipos de modelos e 
observações usando grandes quantidades de dados até hoje não 
explorados



Modelos de dinâmica de vegetação

• Modelos de dinâmica de vegetação devem seguir uma nova 
linha de fundamentação teórica, abandonando o rígido
conceito de limitação de recursos (Lei dos Mínimos de 
Liebig) e uma simulação a nível de parcela experimental, 
hoje implementada nos DGVMS, para uma visão de custo e 
compensação, em que as plantas, simuladas
individualmente,  se ajustam e se aclimatam para capturar e 
alocar recursos de forma ótima. 

• Isso será possível apenas pela enorme disponibilidade atual
de dados individuais de plantas, desde sensoriamento
remoto de alta resolução até dados individuais de anéis de 
crescimento e biometria.



Conclusões
• As Ciências das Mudanças Climáticas estão cada vez mais 

baseadas em modelos, tanto na área de Ciência do Sistema 
Terrestre, como nas áreas de adaptação, mitigação e 
inventário. 

• Existe um gigantesco desafio para trazer todos esses 
modelos a um nível de desenvolvimento compatível com os 
modelos climáticos, principalmente em sua capacidade de 
simular grandes regiões ou mesmo globalmente. 

• Existem inúmeras oportunidades de ciência de fronteira no 
desenvolvimento de novos modelos, fusão e 
complementação entre modelos e as crescentes 
observações disponíveis agora e no futuro. 


