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1. Definição do problema 

A alteração da vegetação da superfície terrestre e as mudanças de uso da terra 

estão vinculadas às mudanças atmosféricas, modificando as características dos sistemas 

meteorológicos e, conseqüentemente, as características dos padrões climáticos. Uma 

relação de dependência se estabelece no sistema biosfera-atmosfera, de tal forma que as 

trocas de energia (calor) e matéria (umidade e gases traço – gás carbônico, metano, óxido 

nitroso, entre outros) variam nesta interface, de bioma para bioma. Em outras palavras, 

pode se considerar uma relação bilateral: se, por um lado, a atmosfera força (ou controla) 

em grande parte a variabilidade dos fluxos na biosfera, por outro, as características da 

biosfera influenciam as condições climáticas, particularmente nas escalas local e regional. A 

inibição e o estímulo dos fluxos de energia e matéria no sistema solo-vegetação são 

dependentes de controles físicos naturais do clima, como a luminosidade, a temperatura, a 

variação de umidade entre o interior e exterior da planta e, das características fenotípicas e 

de estado da vegetação. A composição de todos estes aspectos determina a dinâmica de 

produtividade da biota. 

Vários estudos científicos têm abordado o impacto atmosférico decorrente das 

mudanças do uso do solo (desmatamento) em grande escala na Amazônia (Nobre et al., 

1991; Henderson-Sellers et al., 1993; Manzi e Planton, 1996; Silva, 2002). Estes estudos 

têm sido realizados especialmente para a região da floresta amazônica em função da 

grande área coberta por floresta e de sua relevante influência no clima global, o que está 

associado ao papel de fonte de calor para a atmosfera. Os resultados predominantes 

aludindo às alterações climáticas causadas pela substituição da vegetação de floresta 

tropical por gramíneas indicam uma tendência à diminuição da precipitação e aumento da 

temperatura do ar geralmente associado ao aumento do período de estiagem na região 

amazônica. A tabela 1 indica os resultados de vários autores utilizando diferentes modelos 

matemáticos de superfície (chamados Land Surface Parameterization - LSP) acoplados a 

diferentes modelos atmosféricos. 

Os resultados mostram uma diminuição da precipitação média anual variando entre 

640 mm e 15 mm e um aumento médio da temperatura entre 0,6 oC e 2,3 oC. Estes 

impactos atmosféricos são explicados pela alteração dos processos biofísicos de superfície 

que tendem a reduzir a evapotranspiração nas gramíneas (umedecendo menos a atmosfera 
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e desestimulando a precipitação), em combinação com o equilíbrio de grande escala da 

atmosfera, o qual não se mostrou suficiente para compensar um potencial transporte de 

umidade de outras regiões (como, por exemplo, do oceano Atlântico) que poderia 

reequilibrar o regime de chuvas na região desmatada. A diminuição da evapotranspiração 

vem associada do fato que a vegetação de gramíneas tem raízes menos profundas que a 

floresta, é mais sensível ao período de estiagem, e, portanto, tem menor capacidade de 

extrair água do solo na estação seca. Isto é um exemplo de processo que restringe a 

transferência de vapor d’água da biosfera para a atmosfera induzindo efeitos atmosféricos 

de escala continental. 

Tabela 1: Comparação do impacto calculado por alguns experimentos numéricos de 

desmatamento na Amazônia. ΔT, ΔP, ΔE indicam, respectivamente, o impacto anual 

estimado pelos diferentes modelos atmosféricos na temperatura (oC), precipitação (mm) e 

evapotranspiração (mm). 

  LSP rugosidade 
(m) 

albedo ΔT 
(o C) 

ΔP 
(mm) 

ΔE 
(mm) 

1) Dickinson 
e Kennedy (1992) BATS 2,0/0,05 0,12/0,19 +0,6 -511,0 -25,5 

2) Henderson-Sellers et 
al. (1993) BATS 2,00/0,2 0,12/0,19 +0,6 -588,0 -232,0 

3) Lean e Rowntree 
(1993) 

Warrilow 
(1986) 0,8/0,04 0,14/0,19 +2,1 -295,7 -198,0 

4) Nobre et al. (1991) SIB 2,65/0,08 0,13/0,20 +2,0 -640,0 -500,0 

5) Manzi (1993) ISBA 2,0/0,06 0,13/0,20 +1,3 -15,0 -113,0 

6) Lean et al. (1996) Warrilow 
(1986) 2,1/0,026 0,13/0,18 +2,3 -157,0 -295,7 

7) Silva (2002) BATS 2,0/0,02 0,04/0,10 +1,0 -152,0 -126,0 
Fonte: Adaptado de Silva (2002) 

Paralelamente aos impactos climáticos decorrentes da alteração dos fluxos de 

energia (calor e umidade) na interface biosfera-atmosfera, o aumento da concentração de 

gases associados ao efeito estufa na atmosfera (por exemplo, o gás carbônico) tem 

potencial de induzir a elevação da temperatura média global pelo aprisionamento da 

radiação infravermelha emitida pelo sistema terra-atmosfera. A dinâmica dos ecossistemas 

por sua vez envolve vários ciclos biogeoquímicos, particularmente, o ciclo de carbono e o 

ciclo de nutrientes. Nos ecossistemas terrestres, as plantas removem o CO2 da atmosfera 

por meio da fotossíntese e fixam-no como carbohidratos em material biológico e no solo. Os 

carbohidratos e outros compostos são consumidos pelas plantas e animais no processo de 

respiração e decomposição, retornando o carbono para a atmosfera em uma escala de 
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tempo de aproximadamente 4,5 anos. As trocas da biosfera e oceano com a atmosfera 

formam o que se chama de ciclo rápido do carbono. Uma pequena parte do carbono 

assimilado na superfície, principalmente em áreas alagadas e no oceano profundo, é fixada 

na forma de rochas sedimentares e combustíveis fósseis, e só retorna à atmosfera na 

escala de séculos e milênios por meio de vulcanismo, erosão, extração, entre outros, no 

processo que se chama ciclo lento do carbono. Uma grande quantidade de carbono tem 

sido liberada por desflorestamentos em altas e médias latitudes durante os séculos 

passados e, nos trópicos, durante a última metade do século 20 (IPCC, 2000). 

Considerando-se estes fatos, é relevante quantificar a transferência de carbono entre os 

diferentes reservatórios e a variação dos estoques nas diferentes formas de uso da terra 

para uma avaliação da sua influência no controle da concentração atmosférica. 

 As informações técnicas e científicas sobre fontes e sumidouros de carbono 

subsidiam as estratégias e decisões políticas tomadas no âmbito dos grupos que constituem 

o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC). Por exemplo, em 1998, a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das 

Nações Unidas (UNFCC) publicou um relatório especial sobre os usos da terra, suas 

mudanças e alterações relativas a florestas (LULUCF – Land Use, Land Use Change, and 

Forestry), que aborda as trocas e estoques de carbono na biosfera terrestre. A 

implementação do protocolo de Quioto (ainda não ratificado até 2003) requer definições 

aceitáveis para uma grande variedade de aspectos para assegurar estratégias efetivas de 

seqüestro de carbono nos aspectos de mensurabilidade e longevidade, o que não é de fácil 

realização (IPCC, 2000). 

 O crescente aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico resulta da 

emissão líquida para a atmosfera de 3,3 GtC/ano, verificado durante a década de 1989 a 

1998, principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pela produção de cimento 

(responsáveis pela emissão de 6,3 GtC/ano). Neste período, a emissão de CO2 por 

mudanças do uso da terra foi de 1,6 GtC/ano. Por outro lado, a remoção de carbono 

atmosférico é realizada principalmente pelos oceanos e potencialmente também pelas áreas 

terrestres em um montante de 4,6 GtC/ano (IPCC, 2000). Uma emissão de 3,3 GtC/ano foi 

calculada também para a década anterior, 1980 a 1989, embora as contribuições individuais 

de emissão e seqüestro tenham sido diferentes em cada um dos períodos (tabela 2 ). 

Tabela 2: Balanço médio anual de CO2 para os períodos de 1980 a 1989 e 1989 a 1998, 

expresso em GtC/ano. (Os erros associados a estes valores correspondem a um intervalo 

de confiança de 90%.) 

  1980 a 1989 1989 a 1998 

1) Emissão por combustíveis fósseis e produção de cimento 5,5±0,5 6,3±0,6 
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2) Armazenamento na atmosfera 3,3±0,2 3,3±0,2 
3) Remoção pelo oceano 2,0±0,8 2,3±0,8 
4) Saldo da remoção terrestre = (1)-[(2)+(3)] 0,2±1,0 0,7±1,0 
5) Emissão por mudanças do uso da terra 1,7±0,8 1,6±0,8 
6) Remoção potencial terrestre residual = (4)+(5) 1,9±1,3 2,3±1,3 

Fonte: IPCC (2000) 

 O controle da biosfera nos trópicos como sumidouro de carbono pode ser de fato 

muito mais significativo do que o esperado, sendo da mesma ordem de grandeza que as 

emissões por queimadas e desmatamentos (Schimmel et al., 2001). Relativamente aos 

biomas tropicais naturais de grande escala, como a floresta amazônica, novos 

conhecimentos foram reportados indicando a variabilidade sazonal intrínseca da 

produtividade da floresta, que aumenta no período de transição entre a estação seca e a 

chuvosa e, apresenta maior taxa de decomposição na estação chuvosa (Goulden et al., 

2003), o que foi observado na Amazônia oriental (em Santarém, PA). Este controle ocorreu 

paralelamente aos controles hídricos, pois a evapotranspiração é 25% maior na estação 

seca do que na chuvosa, o que se mostrou controlado principalmente pela maior oferta de 

radiação e pela ausência de estresse hídrico parcialmente auxiliado pela redistribuição 

vertical da umidade do solo por capilaridade próximo à superfície (Rocha et al., 2003). Estes 

resultados esclarecem alguns aspectos antes desconhecidos dos fluxos de água e CO2 em 

florestas consideradas perenes e sempre verdes. Reporta-se também a grande variabilidade 

espacial do balanço anual de carbono sobre florestas tropicais: existem descrições em que a 

floresta assume o papel de sumidouro (Malhi et al., 1998), de neutralidade (Miller et al., 

2003) e de emissor (Rice et al., 2003). Estas indicações, ainda não esclarecidas totalmente, 

podem ser provenientes do histórico do sítio experimental (por exemplo, devido à 

mortalidade ocorrida em períodos de extremos climáticos), da evasão de carbono pelos rios 

(Ritchey et al., 2002) e de simplificações na abordagem experimental. 

  As regiões tropicais, especificamente as da América do Sul, têm sido bastante 

estudadas no que se refere às trocas de energia e gases traço na interface biosfera-

atmosfera e ao impacto climático decorrente da alteração da superfície da terra. Por outro 

lado, não se entende em profundidade como as alterações no uso da terra poderiam resultar 

em mudanças no ciclo hidrológico e do carbono nas regiões subtropicais, notadamente no 

Brasil. Boa parte da região Sudeste do Brasil localiza-se em latitudes subtropicais, 

caracterizadas por aspectos físicos de transição entre as latitudes temperadas e as 

tropicais. O clima destas regiões é definido pela composição de padrões atmosféricos 

associados a sistemas oriundos da escala sinótica (por exemplo, sistemas frontais e vórtices 

ciclônicos gerados em latitudes médias), e de padrões característicos dos sistemas de 

escalas menores (mesoscala), que são controlados, por sua vez, por fontes de aquecimento 
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local da superfície e por condições favoráveis do escoamento do ar em grande escala. Estas 

características climáticas agem diferentemente daquelas observadas nas regiões confinadas 

nos trópicos. 

 O uso do solo no Brasil tem sido intensamente modificado desde o século 19. 

Especificamente na região Sudeste, as principais alterações surgiram no século 19 com a 

introdução do plantio de café e cana-de-açúcar. A agropecuária foi gradativamente 

introduzida em substituição às áreas anteriormente ocupadas pela Mata Atlântica e pelo 

Cerrado (atualmente cerca de 60% da região Sudeste é ocupada por pastagens), 

contribuindo para que as áreas com vegetação natural na região diminuíssem de 81% para 

menos de 2%, desde o final do século 19 até a época atual. Esta gradativa retração da 

vegetação natural do Brasil, particularmente a da região Sudeste, está evidenciada pela 

seqüência cronológica da cobertura vegetal nos quadros da figura 1. 
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Figura 1: Retração Espaço Temporal da Vegetação Nativa no Brasil 

Fonte: IBGE-Diretoria de Geociências, Atlas Nacional do Brasil. 

 Há uma potencial dependência entre as condições climáticas (temperatura, umidade 

e precipitação), as condições do solo (umidade do solo, estrutura e manejo) e a própria 

dinâmica das relações com a atmosfera. Os fenômenos climáticos característicos das 

escalas sazonal, intra-sazonal e interanual, tais como a ocorrência de geadas, veranicos, 

episódios de El Niño/La Niña, dentre outros, produzem um impacto significativo na 

produtividade agrícola (Vicente et al., 1992) e na funcionalidade dos ecossistemas, tal como 

apontado por Rocha et al. (2002) no caso do cerrado no Sudeste. Em uma outra 
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perspectiva, numa escala da ordem de 50 a 100 anos, surgem cenários de mudanças 

climáticas sugerindo o aumento da temperatura da superfície e variações regionais da 

precipitação com grande variação espacial (IPCC, 2001). Outros fatores devem surgir a 

reboque das mudanças climáticas, como a fertilização atmosférica pelo excesso de CO2, o 

que poderia também modificar o estado de equilíbrio dos ciclos de carbono e água. No 

cerrado brasileiro observa-se que há padrões sazonais específicos relativos à emissão e 

seqüestro de carbono: durante a estação seca funcionam num modo emissor e durante a 

estação chuvosa, num modo de sumidouro de CO2, segundo Miranda et al. (1996), Vourlitis 

et al. (2001) e Rocha et al. (2002). O balanço anual do carbono sugere equilíbrio para as 

observações feitas no Cerradão (Vourlitis et al., 2001) e Cerrado restrito (Rocha et al., 

2002). No estado de São Paulo, a variabilidade interanual do ciclo de carbono em Cerrado é 

controlada pelas passagens frontais (Rocha et al. 2003b), uma vez que a freqüência e 

intensidade das frentes frias determinam a duração dos períodos de emissão e sumidouro, 

influenciando a dinâmica da senescência e o balanço anual de carbono. 

 Houve, portanto, um grande avanço no entendimento da funcionalidade ecológica 

dos fluxos de superfície e suas associações aos sistemas atmosféricos, mas há ainda uma 

grande lacuna nos estudos através de simulações que busquem respostas sobre o impacto 

das alterações do uso da terra no clima regional, notadamente na região Sudeste do Brasil. 

Com esta finalidade, as estratégias de utilização de modelos matemáticos enxergam duas 

perspectivas: (1) uma simulação simplificada das alterações dos fluxos de superfície com 

um LSP forçado com condições atmosféricas e; (2) a avaliação do impacto causado no 

sistema climático terra-atmosfera, o que envolve os processos de retroalimentação entre a 

biosfera e a atmosfera. Neste último caso, o modelo atmosférico é acoplado a um esquema 

de superfície que representa o sistema de transferência solo-planta-atmosfera. Em ambos 

os casos deve-se abordar a ocorrência de eventos climáticos extremos e as características 

sazonais de controle dos fluxos, pois é nestes casos que se distingue a variabilidade 

estatística associada às questões de sustentabilidade e vulnerabilidade dos ecossistemas. 

2. Evolução dos Modelos de Superfície da Biosfera 

Até aproximadamente 1980 os modelos de circulação geral da atmosfera (MCGA) 

incorporavam parametrizações muito simples da superfície para estimar as trocas de 

energia, calor e momento, entre a superfície da terra e a atmosfera. Estes esquemas 

numéricos foram desenvolvidos paulatinamente e descrevem atualmente boa parte das 

interações entre a biosfera e a atmosfera de forma mais realista. Foram desenvolvidas três 

gerações de modelos até hoje. A primeira, na década de 1970, era baseada em fórmulas 

simples de transferências aerodinâmicas com prescrições uniformes no espaço dos 

parâmetros da superfície sobre o continente (albedo, rugosidade aerodinâmica e 

disponibilidade de água no solo) (Manabe, 1969). No início da década de 1980, uma 
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segunda geração de modelos incorporou explicitamente os efeitos da vegetação no cálculo 

do balanço de energia na superfície (Dickinson, 1986; Sellers et al., 1986). Os modelos mais 

recentes da 3a geração usam modernas teorias que conectam a fotossíntese e a 

transferência de água na planta para descrever as trocas de energia, a evapotranspiração e 

as trocas de carbono entre a biosfera e a atmosfera (Sellers et al., 1996; Bonan, 1994). 

Alguns modelos já incorporam tratamentos para a dinâmica dos nutrientes e a biogeografia, 

permitindo que os sistemas de vegetação se modifiquem em resposta às variações 

climáticas (Lu, 2001). 

Primeira Geração 

A interação na superfície da terra inclui importantes processos do ponto de vista do 

modelo atmosférico: (1) a troca de radiação; (2) os fluxos de calor sensível e latente 

(evapotranspiração), e (3) a desaceleração do vento por atrito na baixa atmosfera resultante 

da força de arrasto. O saldo da energia radiante solar e terrestre absorvida pela superfície 

da terra é definido como a soma da energia solar absorvida e da radiação de onda longa 

emitida para baixo pelas camadas inferiores da atmosfera subtraída da radiação de onda 

longa emitida pela superfície. A energia solar incidente na superfície é ponderada pelo 

albedo da superfície e, a radiação de onda longa é proporcional à temperatura e à 

emissividade da superfície. O albedo, definido como a refletância da superfície integrada no 

espectro solar entre 0,0 μm a 4,0 μm, é o parâmetro que mais influencia o balanço de 

radiação na superfície. 

O saldo da energia radiante absorvida pela superfície é particionado em três termos 

de fluxos de calor não radiativos: o fluxo de calor para o solo, o fluxo de calor sensível e a 

evapotranspiração. O fluxo de calor para o solo tem sido geralmente aproximado como um 

problema simples de difusão de calor (Sellers et al., 1997). Os modelos iniciais usavam 

esquemas de restauração de forças em duas camadas que simulavam as componentes 

diurna e sazonal do fluxo de calor no solo. Muitos LSP têm evoluído de forma a incorporar 

uma descrição multicamadas das trocas de calor e fluxos de umidade, juntamente com 

efeitos de derretimento de neve e mudanças de fase da água no solo (Dickinson et al., 

1988). Geralmente, quando se faz a média para o ciclo diurno, o fluxo de calor para o solo 

constitui uma pequena parte do saldo de energia radiante absorvida pela superfície, inferior 

a 10%, mas pode ser um termo importante no balanço sazonal de energia, principalmente 

em áreas onde o solo desnudo é preponderante. 

 Os fluxos de calor sensível e latente têm um profundo efeito no tempo e no clima. O 

calor sensível liberado pela superfície da terra provoca o aumento da temperatura das 

camadas de ar mais próximas, aquecendo a camada limite planetária. O fluxo de calor 

latente é equivalente à energia consumida durante a evaporação da água da superfície da 
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planta ou durante a transpiração pela vegetação (o termo evapotranspiração refere-se à 

soma de ambas). O vapor de água evaporado é freqüentemente transportado para grandes 

altitudes pela convecção, libera calor para a atmosfera durante a condensação, forma 

nuvens (as quais têm grande efeito no balanço de radiação atmosférico) e produz 

precipitação. Assim, de forma distinta do calor sensível, a liberação de calor latente produz 

um impacto remoto de aquecimento na atmosfera (Sellers et al., 1997). 

 Nos modelos mais antigos, o transporte de calor sensível e latente era usualmente 

tratado como um processo difusivo, sendo a difusividade dependente da resistência 

aerodinâmica. O fluxo de calor sensível era definido proporcionalmente à diferença de 

temperatura entre a superfície e a atmosfera e, o fluxo de calor latente, proporcionalmente à 

diferença de pressão de vapor entre o nível mais baixo do modelo e o interior da planta. 

Estes fluxos são inversamente proporcionais à resistência aerodinâmica, que pode ser 

considerada como um termo de difusão turbulenta impedindo a transferência de calor ou de 

massa, da superfície para o ar. No caso do fluxo de calor latente, foi introduzido 

posteriormente o termo de disponibilidade de água para reduzir as taxas de evaporação em 

áreas secas (Manabe, 1969). Portanto, foi necessária a determinação da umidade do solo 

como variável prognóstica em um estoque do tipo “balde” de forma que o solo secaria pela 

evapotranspiração e seria umedecido pela precipitação (até uma capacidade máxima), 

sendo o excesso computado como escoamento. A disponibilidade de água no solo era 

usualmente considerada igual à unidade no caso do “balde” estar cheio e nula, quando 

vazio. Para casos intermediários, foi proposta uma variedade de funções que a 

descrevessem. 

 A resistência aerodinâmica era derivada de modelos simples de turbulência, 

geralmente inversamente proporcional à velocidade do vento e ao comprimento de 

rugosidade (uma função das propriedades de arrasto da superfície da terra, equivalente a 

aproximadamente 10% da altura da vegetação). Correções devido à estabilidade 

atmosférica eram aplicadas para considerar os efeitos da convecção na resistência 

aerodinâmica, uma vez que os fluxos intensos de calor sensível podem aumentar 

significativamente a transferência turbulenta e reduzir a resistência. 

 Assim, as forçantes atmosféricas (radiação solar incidente, radiação de onda longa, 

temperatura do ar, pressão de vapor, vento no nível mais baixo do modelo e precipitação) 

são usadas para calcular a energia disponível na superfície e sua partição nos fluxos de 

calor sensível, latente e calor para o solo, uma vez fornecidos o albedo superficial, a 

rugosidade e a disponibilidade de água no solo. Por vezes, nos modelos da primeira 

geração, o albedo e o comprimento da rugosidade eram simplesmente prescritos 

globalmente, em campos uniformes, e era adotada uma capacidade máxima do solo de reter 

umidade igual a 150 mm para todas as áreas continentais. 
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  A primeira geração de LSP foi usada para explorar o papel do albedo, da rugosidade 

da superfície e da disponibilidade de umidade no solo em integrações climáticas com 

MCGA. 

Segunda Geração 

Os primeiros experimentos de sensibilidade demonstraram que as especificações do 

albedo, da rugosidade e da umidade da superfície poderiam provocar importantes impactos 

nos campos atmosféricos. Apesar de mostrar uma direção, os experimentos eram pouco 

realísticos pois os fluxos de radiação, de calor sensível e latente e de momento nas 

camadas mais baixas da atmosfera eram tratados como processos independentes 

(Dickinson, 1984). 

 Na natureza as plantas não são passivas, existe uma interação com a atmosfera. 

Conseqüentemente, a estratégia adotada para formular a segunda geração de LSP foi 

modelar o sistema solo-vegetação de forma que ele próprio determinasse o caminho pelo 

qual a superfície pudesse interagir com a atmosfera. As interações consideradas foram: a 

absorção da radiação, a transferência de momento, o controle biofísico da 

evapotranspiração, a interceptação da precipitação pela vegetação, a perda de água por 

interceptação, a disponibilidade de umidade no solo e a troca de irradiância solar (Sellers et 

al., 1996). 

 A consideração das propriedades espectrais de absorção das folhas e a múltipla 

reflexão que ocorre dentro do dossel tornaram a superfície altamente absorvedora no 

intervalo do comprimento de onda da radiação visível (radiação fotossinteticamente ativa – 

PAR) (0,4 μm a 0,72 μm) e, moderadamente reflexiva na região do infravermelho próximo 

(0,72 μm a 4,0 μm). Em contraste, o solo desnudo tem maior refletividade para 

comprimentos de onda entre 0,4 μm e 4,0 μm. A transferência de momento pôde ser 

melhorada com valores mais precisos de rugosidade. A turbulência resultante aumenta a 

transferência de calor sensível e latente para a atmosfera, exercendo uma força de arrasto 

que pode ser significativamente maior do que a produzida em solos desnudos. 

 O controle biofísico da evapotranspiração foi baseado na reação fotossintética, na 

qual a radiação visível, água e CO2 atmosférico são usados para produzir açúcar e outros 

compostos orgânicos. Para fazer isto, as plantas precisam permitir a transferência de CO2 

da atmosfera para o interior das folhas, onde a fotossíntese é realizada. Esta transferência 

requer um caminho aberto entre a atmosfera e os tecidos saturados internos às folhas, o 

que leva à perda de vapor d’água pela mesma passagem. As plantas regulam a quantidade 

de troca de gás (e a perda de água) por meio de válvulas na superfície das folhas, os 

estômatos. Nos primeiros LSP formulados na década de 1980, o sistema de condutância 
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estomática não foi descrito. Os modelos da segunda geração utilizaram uma relação que 

associa a condutância estomática (a condutância para a passagem de vapor d’água do 

interior saturado para o ar fora da folha, ou o inverso da resistência estomática) às 

condições ambientais que controlam a fotossíntese. Os parâmetros de PAR, o déficit de 

pressão de vapor, a temperatura e o potencial de água das folhas foram as variáveis 

consideradas na definição da condutância. 

Observou-se que conforme a PAR aumenta, a condutância também aumenta. 

Quando o ar externo à folha está úmido, o déficit da pressão de vapor é baixo, favorecendo 

a condutância e a troca de CO2 com a atmosfera, com uma perda relativamente pequena de 

vapor d’água pela folha. Conforme as condições externas tornam-se mais secas, a 

condutância diminui, protegendo a planta da dissecação. A temperatura favorece o máximo 

da condutância para valores próximos da temperatura média da estação de crescimento da 

planta e, um mínimo em situações quando a temperatura é muito alta ou muito baixa. O 

potencial de água na folha representa a energia química de água líquida nas células das 

folhas; seu valor é negativo para assegurar a contínua sucção de água da zona de raízes 

para as folhas. Os estômatos se fecham quando a umidade do solo é limitada ou quando a 

taxa de transpiração é excessiva. Na escala do dossel, a condutância é então integrada 

considerando-se o índice de área foliar por unidade de área da superfície. O inverso da 

condutância do dossel fornece a resistência do dossel, o que é usado para calcular a 

evapotranspiração. No caso dos modelos da segunda geração, a resistência do dossel é 

adicionada à resistência aerodinâmica no cálculo do fluxo de calor latente. Sob condições 

normais sem estresse (por exemplo, em florestas úmidas densas), a resistência 

aerodinâmica é dez vezes menor do que a resistência do dossel (estomática); desta forma a 

taxa de evapotranspiração calculada na segunda geração é bem menor do que a calculada 

pela primeira geração de LSP, que considerava apenas a resistência aerodinâmica. O efeito 

na condutância estomática do dossel torna-se ainda mais intenso quando a umidade do solo 

é limitada e os valores calculados para a temperatura do solo são altos. 

 A consideração de relações que definem a interceptação da precipitação e 

conseqüentemente a perda de água devido a esta interceptação contribui para aprimorar os 

modelos. Os dosséis de vegetação interceptam a precipitação, sendo que alguns 

armazenam o equivalente a 1,0 mm de água na área superficial da folha. A evaporação 

desta água interceptada reduz a precipitação que alcança o solo, reduz o fluxo de calor 

sensível e pode aumentar substancialmente a taxa de evaporação. Estima-se, por exemplo, 

que o valor de um terço a metade da água da chuva na Amazônia seja re-evaporada para a 

atmosfera pela perda por interceptação. 

 A disponibilidade de água no solo para a evapotranspiração foi considerada função 

da profundidade e densidade dos sistemas de raízes. Alguns modelos empíricos foram 
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usados para relacionar o potencial de água na folha ao conteúdo de água no solo na zona 

de raízes, à densidade de raízes e à taxa de transpiração (Sellers, 1986). 

 Outro aspecto considerado na segunda geração de LSP foi a irradiância solar 

incidente. A superfície do solo sob um dossel de vegetação intercepta menos radiação, 

podendo ficar até aerodinamicamente protegida. Por estas razões, a energia disponível num 

solo coberto é pequena e os termos componentes do balanço de energia do solo 

(evaporação, fluxo de calor sensível e fluxo de calor para o solo) são correspondentemente 

reduzidos. 

 O uso destes modelos trouxe melhores simulações da hidrometeorologia continental. 

Os resultados de integrações numéricas produzidas por modelos biofísicos acoplados a 

MCGA foram comparados aos resultados obtidos por esquemas de superfície convencionais 

acoplados aos mesmos modelos atmosféricos (Sato et al., 1989). As taxas de 

evapotranspiração continental calculadas por simulações biofísicas foram consistentemente 

mais baixas e mais próximas das observações do que os resultados obtidos com os 

modelos mais antigos, principalmente devido à inclusão do termo de resistência superficial 

estomática no modelo biofísico. As taxas de evapotranspiração reduzida produziram taxas 

de precipitação menores e mais realísticas. 

 A incorporação de aspectos biofísicos nos modelos da segunda geração os tornou 

internamente consistentes, realísticos e capazes de calcular fluxos na interface biosfera-

atmosfera de forma mais precisa do que nos modelos da primeira geração. No final da 

década de 1980, o interesse científico estava voltado para as mudanças globais, 

particularmente para o efeito estufa e seus impactos associados. Tornou-se necessário, 

então, a inclusão de processos químicos e biológicos dos oceanos, continentes e atmosfera 

em modelos que representam o sistema climático. 

Terceira Geração 

A pesquisa em fisiologia de plantas fez avanços significativos durante a década de 

1980 e na década seguinte. Uma série de modelos bioquímicos descreveu a assimilação de 

CO2 pelos cloroplastos limitada por três fatores principais: (a) eficiência da enzima 

fotossintética Rubisco3; (b) transporte elétrico dentro da folha, função da PAR capturada 

pela clorofila e da concentração de CO2 internamente à folha e; (c) capacidade da folha em 

exportar ou utilizar os produtos da fotossíntese. O limite fisiológico de assimilação de CO2 é 

função principalmente da quantidade da enzima Rubisco na folha e pode ser pensado como 

a capacidade de processamento da folha. A capacidade máxima catalítica da folha está 

também diretamente associada ao conteúdo de nitrogênio. Além da enzima Rubisco, a 

concentração de CO2 dentro e fora da folha controlam a capacidade de processamento da 
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fotossíntese. A capacidade da folha em exportar ou utilizar os produtos da fotossíntese é 

função da capacidade máxima catalítica, Vmáx. 

Estudos de laboratório reportam uma correlação entre a fotossíntese e a condutância 

e, trabalhos teóricos sugerem que os estômatos funcionam de forma a maximizar a 

eficiência do uso da água na planta. Foi proposto um modelo semi-empírico para a 

condutância da folha, gs, 

bph
c
Amg s

s

n
s +=

, 

em que m é um coeficiente empírico, An é a assimilação líquida de CO2, cs é a concentração 

de CO2 na superfície da folha, hs é a umidade relativa na superfície da folha, p é a pressão 

atmosférica e b é o valor mínimo de gs. An é definido principalmente pela capacidade 

máxima de processamento, assim, um total de apenas três parâmetros (Vmáx, m e b) é usado 

no cálculo da assimilação e da condutância, o que é uma considerável simplificação 

relativamente aos modelos mais empíricos de condutância da folha usados pela segunda 

geração de modelos. 

 O modelo para uma única folha pode ser integrado para toda a extensão do dossel e 

alimentado por dados de satélite. A capacidade catalítica máxima, Vmáx, aumenta com a 

altura do dossel uma vez que a PAR também aumenta neste sentido. A taxa fotossintética e 

a condutância de todo o dossel podem ser estimadas pela atenuação da PAR incidente 

máxima absorvida na parte superior do dossel, 

( )kFPAR /=Π  

em que FPAR é a fração de PAR incidente e absorvida pelas folhas verdes do dossel e k é 

o coeficiente de extinção de PAR. FPAR e o índice de área foliar estão relacionadas ao 

índice de vegetação por diferença normalizada (IVDN), que são combinações de radiâncias 

nas regiões do visível e do infravermelho próximo observadas pelos sensores de satélites. 

 A terceira geração de modelos (Sellers et al., 1996; Bonan et al., 1994) tem algumas 

vantagens em relação às precedentes. Primeiramente, são mais realísticas biologicamente, 

uma vez que modelos de assimilação-condutância são usados para calcular acopladamente 

os fluxos de energia, água e carbono. Estas novas relações requerem menos parâmetros. 

Um outro ponto é a possibilidade de obtenção contínua e global da fração de PAR absorvida 

pelo dossel com dados de satélite. Finalmente, os modelos biológicos podem responder 

diretamente às variações de CO2 atmosférico de uma maneira mais realística. 

3. Necessidades Atuais 
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O conhecimento mais profundo dos fluxos de superfície, incluindo as trocas de vapor 

d’água, calor, gás carbônico e outros gases do efeito estufa deve ser amparado por 

pesquisas que contemplem os aspectos físicos envolvidos na interface biosfera-atmosfera. 

Tanto a simulação das características da superfície por LSP desacoplados da atmosfera 

como a simulação dos impactos no clima regional, ou global, são abordagens que fornecem 

subsídios para o entendimento dos processos envolvidos e conseqüentes estimativas dos 

fluxos. Nos dois casos, o impacto da alteração da superfície pode ser avaliado. 

A verificação dos impactos biofísicos e atmosféricos causados pela substituição da 

vegetação nativa na região Sudeste do Brasil (em especial, as regiões anteriormente 

caracterizadas por Cerrado e Mata Atlântica) é uma componente importante do 

levantamento de dados relativos à emissão de carbono4 para a atmosfera, útil na 

composição de inventários regionais, tal como priorizado pelas comissões internacionais de 

Mudanças Climáticas (IPCC, 2001; Monzoni, 2000). Alterações locais dos fluxos de calor 

latente e sensível na superfície estão associadas às mudanças nos padrões de chuva, 

podendo levar a alterações da produção agrícola regional, por exemplo. 

No que se refere à emissão de CO2 para a atmosfera, a introdução da cana-de-

açúcar como monocultura na região Sudeste pode ser avaliada sob dois pontos de vista. Na 

escala temporal de décadas, os impactos na superfície e na atmosfera podem ser avaliados 

em decorrência da retração e substituição da vegetação nativa, com as conseqüentes 

alterações no padrão de fonte e sumidouro de carbono. Por outro lado, deve-se considerar 

que a cultura da cana-de-açúcar possui o papel de fonte renovável de energia, contribuindo 

para a auto-sustentabilidade do setor energético do país. A cana-de-açúcar é uma 

importante fonte primária na matriz energética nacional, pois dela se extrai (i) o açúcar – que 

por meio de fermentação é transformado em álcool (etanol), combustível para transporte – e 

(ii) o bagaço, que é queimado nas fornalhas das caldeiras (sem o uso de óleo) e gera calor 

necessário para o processo industrial da produção de açúcar e álcool (Monzoni, 2000). O 

etanol é um combustível líquido destilado de biomassa, mais comumente da cana-de-acúcar 

e do milho. Como a biomassa é renovável, a produção do álcool tem potencial para reduzir a 

emissão líquida dos gases do efeito estufa, uma vez que o gás carbônico emitido pela 

combustão pode ser compensado pela reabsorção durante o crescimento de nova 

biomassa. A colheita mecanizada da cana-de-açúcar (sem a queima das folhas) constitui um 

outro fator que contribui para a diminuição da emissão líquida de carbono para a atmosfera 

(Cerri, 2003), uma vez que ocorre maior retenção de carbono na superfície pela 

decomposição vegetal. Assim, a discussão sobre as conseqüências ambientais pela 

alteração da superfície ainda não é conclusiva. 

Apesar dos estudos direcionados à determinação, estimativa e padrões de fontes e 

sumidouros de carbono contribuírem para a maior compreensão dos aspectos associados, 
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esta questão apresenta um caráter social polêmico à medida que envolve o mercado de 

carbono entre as nações, tal como sugerido pelo mecanismo de desenvolvimento limpo 

(MDL) e estabelecido pelo protocolo de Quioto (IPCC, 1998). O MDL propõe que os países 

desenvolvidos recebam créditos de carbono desde que transfiram tecnologias limpas aos 

países em desenvolvimento ou promovam o emprego de medidas mitigadoras das 

mudanças climáticas. Portanto, a definição precisa de fontes e sumidouros de carbono 

estabelece diretrizes a este mercado. 

Notas 

3Rubisco é uma enzima bifuncional que pode fixar tanto o dióxido de carbono como o 

oxigênio molecular, levando à fotossíntese ou à foto-respiração, respectivamente. 

4As Conferências das Partes (COP) estabelecem como compromisso a redução das 

emissões dos gases do efeito estufa, além da publicação e disponibilização dos inventários 

de emissão por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases do efeito estufa 

gerados nas atividades humanas (Monzoni, 2000). 
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