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RESUMO 

 

 

A Floresta Amazônica possui importância indispensável para o equilíbrio terrestre, pois 

proporciona diversos serviços ambientais; dentre os que mais influenciam nas mudanças 

climáticas ocorridas no Brasil e no mundo estão, o grande poder de armazenamento de 

carbono e os efeitos sobre o ciclo hidrológico. O desmatamento é uma ameaça imediata ao 

ecossistema amazônico, pois afeta diretamente os níveis de evapotranspiração da floresta, 

tornando o clima local mais quente e seco; podendo influenciar no clima além de seus limites, 

devido à circulação atmosférica. Este estudo avalia os efeitos de longo prazo do 

desmatamento progressivo da Amazônia sobre a precipitação no Brasil, através do CCM3-

IBIS, um modelo climático global acoplado a um modelo de vegetação dinâmica. Com esta 

finalidade foram simulados quatro cenários distintos,um considerando 100% da cobertura 

inicial do solo na região amazônica como floresta tropical e os demais, considerando 20%, 

60% e 100% da cobertura inicial do solo na região amazônica transformada em pastagem. Os 

resultados encontrados mostraram anomalias negativas com maior intensidade nos meses de 

setembro, outubro e novembro afetando o regime de chuvas em grande parte das Regiões 

Norte e Centro-Oeste do Brasil. Já as anomalias anuais mostraram a influência da localização 

da floresta sobre as áreas que tiveram os índices pluviométricos reduzidos, em praticamente 

toda a Região Norte, leste da Região Nordeste e norte da Região Centro-Oeste. Além disso, os 

resultados de anomalias negativas anuais demonstraram que o impacto do desmatamento não 

é linear, quando no cenário de desmatamento total foram observadas anomalias negativas 

menos intensas que no cenário onde 60% da floresta foi transformada em pastagem. Em 

contrapartida, nas Regiões Sudeste e Sul prevaleceram as anomalias positivas. Este estudo 

viabiliza o conhecimento prévio de possíveis mudanças no clima do território brasileiro em 

função do desmatamento progressivo da Amazônia, contribuindo para um melhor 

direcionamento na elaboração de políticas públicas de estratégia e educação ambiental, que 

visam a recuperação de áreas degradadas, melhorias no gerenciamento dos recursos hídricos e 

metodologias de prevenção à seca e inundações. 

 

Palavras-chave: Modelagem, mudanças climáticas, climatologia, CCM3-IBIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Amazon Rainforest has an indispensable importance for terrestrial balance, since it 

provides several environmental services; among those that most influence climate change in 

Brazil and in the world are the great power of carbon storage and the effects on the 

hydrological cycle. Deforestation is an immediate threat to the Amazonian ecosystem because 

it directly affects evapotranspiration levels of the forest, making the local climate warmer and 

drier; and may influence the climate beyond its limits due to atmospheric circulation. This 

study evaluates the long-term effects of the progressive deforestation of the Amazon region 

on rainfall in Brazil, through CCM3-IBIS, a global climate model coupled with a dynamic 

vegetation model. For this purpose, four different scenarios were simulated, considering 

100% of the initial soil cover in the Amazon region as tropical forest and the others, 

considering 20%, 60% and 100% of the initial soil cover in the Amazon region transformed 

into pasture. The results showed higher negative anomalies in the months of September, 

October and November affecting the rainfall regime in most of the North and Central-West 

regions of Brazil. On the other hand, the annual anomalies showed the influence of the 

location of the forest on the areas that had the reduced rainfall, practically all the North 

Region, east of the Northeast Region and north of the Center-West Region. In addition, 

negative annual anomaly results showed that the impact of deforestation is not linear, when in 

the total deforestation scenario negative anomalies were observed less intense than in the 

scenario where 60% of the forest was transformed into pasture. On the other hand, positive 

anomalies prevailed in the Southeastern and Southern Regions. This study makes possible the 

prior knowledge of possible changes in the Brazilian territory's climate due to the progressive 

deforestation of the Amazon, contributing to a better orientation in the elaboration of public 

policies of strategy and environmental education, aiming at the recovery of degraded areas, 

improvements in the management of water resources and drought and flood prevention 

methodologies. 

 

Keywords: Modeling, climate change, climatology, CCM3-IBIS. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é considerada a maior floresta tropical do planeta com uma área de 

aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Seus rios contabilizam cerca de 

20% das reservas de água doce do mundo e 60% de sua bacia hidrográfica localizam-se no 

território brasileiro, ocupando assim 49,29% da extensão do Brasil, caracterizando seu maior 

bioma (IBGE, 2004).  

Além de dispor da maior diversidade biológica do mundo (IBGE, 2004), a Floresta 

Amazônica possui importância indispensável para o equilíbrio terrestre, pois proporciona 

diversos serviços ambientais. Dentre os que mais influenciam nas mudanças climáticas 

ocorridas no Brasil e no mundo, estão o grande poder de armazenamento de carbono e os 

efeitos sobre o ciclo hidrológico (Artaxo et al., 2014). 

Levando em consideração a bacia amazônica, estudos comprovam que a área é capaz 

de transpirar 20 bilhões de toneladas de água por dia (ou 20 trilhões de litros) (Nobre, 2014). 

Cabe lembrar que a quantidade de vapor d’água existente em determinado volume de ar, 

corresponde à capacidade que a atmosfera tem de produzir chuva. E ainda que o vapor d’água 

contribua com apenas 2% da massa total da atmosfera, este é o mais importante componente 

para a definição do tempo e do clima (Ayoade, 2010). Segundo Nobre et al. (2009a) a 

Amazônia caracteriza um importante regulador do clima global devido a sua vasta dimensão e 

localização próxima ao Equador, sendo esta uma relevante fonte de vapor d’água.  

Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) através do 

Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) 

computaram uma taxa de desmatamento equivalente a 5.012 Km² no ano de 2014, o que 

demonstrou uma redução de 15% em relação às taxas do ano anterior (5.891 Km²). Já no ano 

de 2015, o estudo estimou um aumento de 16% em relação ao ano anterior, representando a 

eliminação de 5.831 Km² de floresta (INPE, 2016). Tais resultados comprovam o constante 

desequilíbrio no controle do desmatamento da Floresta Amazônica, que resultam na perda de 

milhares de quilômetros quadrados de vegetação a cada ano. 

As mudanças climáticas são uma ameaça para o ecossistema amazônico em longo 

prazo, devido às alterações causadas na dinâmica do sistema local. Contudo, o desmatamento 

é uma ameaça imediata, pois afeta diretamente os níveis de evapotranspiração da floresta, 

tornando o clima local mais quente e seco; podendo influenciar no clima além de seus limites, 

devido à circulação atmosférica (Marengo et al., 2011). 
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Diversas pesquisas prevêem, através de modelagem climática, os impactos que o 

desmatamento progressivo da floresta pode causar no clima local e remoto. Os resultados de 

Correia et al. (2008) permitiram observar um aumento na precipitação local quando foram 

criados cenários de desmatamento parcial, contudo, ao simular um desmatamento maior, 

notou-se um clima mais seco, com redução na precipitação local. Já Gedney e Valdes (2000) 

constataram alterações no clima de regiões distantes da área desmatada, como variações na 

precipitação no nordeste do Atlântico, estendendo-se para o oeste da Europa, durante o 

inverno. Werth e Avissar (2002) apuraram que nas áreas próximas a floresta, as 

consequências remotas eram mais evidentes e suavizavam ao passo que passavam sobre o 

Pacífico. 

O conhecimento prévio de possíveis mudanças no clima do território brasileiro em 

função do desmatamento progressivo da Amazônia possui além da importância científica, 

grande relevância social. O estudo pode contribuir para a criação de políticas públicas de 

estratégia e educação ambiental, que visam a recuperação de áreas degradadas, melhorias no 

gerenciamento dos recursos hídricos, metodologias de prevenção à seca e inundações e, além 

disso, uma melhor compreensão do papel da Floresta Amazônica na regulação e no equilíbrio 

de padrões climáticos do Brasil. 
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2. OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar os efeitos de longo prazo do 

desmatamento progressivo da Amazônia sobre a precipitação no Brasil, através do 

Community Climate Model, version 3 – Integrated Biosphere Simulator (CCM3-IBIS), um 

modelo climático global acoplado a um modelo de vegetação dinâmica. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

a) Apurar a sazonalidade da precipitação com a floresta conservada, simulando cenários 

que considerem 100% da cobertura inicial do solo na região amazônica como floresta 

tropical; 

b) Apurar os efeitos que diferentes níveis de desmatamento causam sobre a precipitação 

no Brasil, simulando cenários que considerem 20%, 60% e 100% da cobertura inicial 

do solo na região amazônica transformada em pastagem. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

O Brasil possui dimensões continentais, estendendo-se por diferentes latitudes. 

Somado a isso, o relevo diversificado da América do Sul (AS), como por exemplo, a presença 

da Cordilheira dos Andes, contribui para uma climatologia heterogênea, na qual atuam 

diversos sistemas atmosféricos (Reboita et al., 2010). Assim, faz-se necessário o 

entendimento dos principais fenômenos atuantes sobre a AS, na baixa e alta troposfera, 

capazes de influenciar no regime de chuvas sobre o território brasileiro.  

Além do aquecimento desigual da superfície do solo, a diferença na incidência dos 

raios solares devido à inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que a região tropical 

receba um excesso de energia, enquanto as regiões polares tenham um déficit de energia. Com 

isso, os fluidos de água e ar ficam responsáveis por manter o equilíbrio do calor existente 

nessas regiões, interagindo entre si e também com o solo e os ecossistemas (Dias e Silva, 

2009). 

Na atmosfera essa energia é redistribuída através de movimentos horizontais (ventos) 

e verticais, que definem a circulação atmosférica. O ar aquecido nas regiões equatoriais se 

eleva, contribuindo para a formação de nuvens que podem chegar até camadas atmosféricas 

mais altas (cerca de 15 km de altura), formando a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

O ar que ascende próximo ao Equador desce nos subtrópicos em latitudes próximas a 30 

graus, em ambos os hemisférios, através da célula de circulação de Hadley, configurando os 

sistemas de alta pressão subtropical. O ar quente dos trópicos e subtrópicos se encontram com 

o ar frio dos pólos ao redor da latitude de 60 graus norte ou sul, originando sistemas frontais e 

regiões de baixas pressões. Assim, há ascensão do ar menos denso que desce novamente nos 

subtrópicos e nos pólos, através das células de Ferrel e Polar, respectivamente (Dias e Silva, 

2009).  

A ZCIT é a região de encontro entre os ventos alísios de sudeste vindos do Hemisfério 

Sul com os de nordeste vindos do Hemisfério Norte (Reboita et al., 2010), caracterizando o 

principal sistema formador de precipitação sobre a região equatorial dos oceanos Atlântico, 

Pacífico e Índico, assim como sobre as áreas continentais adjacentes (Melo et al., 2009). A 

migração sazonal da ZCIT parte de sua posição mais ao norte, durante os meses de agosto e 

setembro, para sua posição mais ao sul, durante março e abril (Souza, 2006; Melo et al., 

2009). Tal sistema possui significativa influência sobre a estação chuvosa da Região Norte e 

norte da Região Nordeste do Brasil nos meses de março e abril, em anos considerados 
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normais (Melo et al., 2009; Reboita et al., 2010). Entretanto, fenômenos meteorológicos de 

escala global podem intensificar ou inibir o comportamento desse sistema (Souza, 2006). 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) são sistemas de baixa pressão que se 

formam em alta troposfera e possuem uma circulação ciclônica fechada, com o centro mais 

frio que as extremidades (Gan, 1982), gerando nebulosidade e chuva (na periferia), enquanto 

a outra parte possui céu claro (Ferreira e Mello, 2005). Atuam sobre o Brasil com mais 

frequência entre os meses de dezembro a fevereiro, causando notórias consequências sobre a 

precipitação nas Regiões Norte e Nordeste, principalmente quando são gerados sobre o 

continente (Ferreira et al., 2009). Entretanto, ainda segundo Ferreira et al. (2009), esses 

vórtices interagem com outros dois sistemas, a Alta da Bolívia (AB) e a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que também são de suma importância para o 

entendimento do regime pluviométrico dessas regiões, incluindo também o Centro-Oeste 

brasileiro.  

A AB está diretamente relacionada com uma área de baixa pressão, localizada nas 

planícies do Paraguai e sul da Bolívia, conhecida como Baixa do Chaco (BCH), sistema 

característico da estação chuvosa e um dos componentes das Monções da América do Sul. O 

aumento de temperatura na camada de 250-1000 hPa ocasiona um aumento da espessura 

dessa camada, resultando em uma intensificação da BCH e da AB. Tal intensificação ocorre 

devido a liberação de calor latente pela convecção e pelo balanço de calor na superfície, sendo 

este o que dá início a atividade convectiva (Seluchi e Garreaud, 2012; Seluchi e Saulo, 2012). 

A AB situa-se sobre a região do antiplano boliviano e configura um anticiclone em 

altos níveis (Reboita et al., 2010). Durante o verão, associado com a forte convecção da 

região amazônica, esse sistema colabora para a precipitação que ocorre principalmente nas 

Regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, sendo mais intensa nos meses de dezembro 

a fevereiro e enfraquecendo de abril a maio (Fisch et al., 1998; Ferreira et al., 2009).  

De acordo com Carvalho e Jones (2009), a ZCAS se caracteriza pela presença de uma 

banda de nebulosidade e chuvas com direção noroeste-sudeste, estendendo-se desde a 

Amazônia até o Sudeste do Brasil, avançando regularmente sobre o Oceano Atlântico 

Subtropical, configurando uma das principais características do verão na AS. Somado a isso, 

Quadro e Abreu (1994) afirmam que essa banda é capaz de permanecer estacionada por vários 

dias, causando relevantes alterações no regime de chuvas das regiões afetadas. Tal sistema 

pode sofrer variações que provocam eventos extremos, desde chuvas torrenciais a longos 

períodos de seca, especialmente na Região Sudeste (Carvalho e Jones, 2009). 
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A ZCAS é muito presente durante a monção de verão (Gan et al., 2009), além disso, 

pode sofrer a influência do encontro entre os ventos de nordeste do Anticiclone Subtropical 

do Atlântico Sul (ASAS) com o Jato de Baixos Níveis (JBN) a leste do Andes, onde o 

primeiro transporta calor e umidade do Oceano Atlântico para o interior do Brasil, e o 

segundo, transporta calor e umidade da região amazônica para o sudeste da AS (Reboita et al., 

2010). 

O sistema de monção ocorre devido à diferente capacidade de armazenamento de calor 

que os oceanos e os continentes possuem, produzindo um aquecimento diferenciado entre 

eles, causando assim uma mudança sazonal na direção dos ventos (Gan et al., 2009). A 

monção da AS atua sobre a maior parte do Brasil, caracterizando elevados totais mensais de 

precipitação durante o período de primavera e verão e baixos índices no outono e inverno 

(Grimm e Sampaio, 2014). 

A atuação e a sazonalidade desses diversos sistemas de macro e mesoescalas, além das 

diferenças latitudinais e topográficas, influenciam diretamente na distribuição das chuvas 

sobre o território brasileiro, explicando a variabilidade pluviométrica e climática do país 

(Mendonça e Danni-Oliveira, 2007). 

A Região Norte possui as mais elevadas médias anuais de chuva, variando em torno de 

2300 mm e configurando um clima equatorial chuvoso, praticamente sem estação seca 

(Marengo e Nobre, 2009). Em contraste está a Região Nordeste que, embora sua 

localização,possui três tipos de clima: litorâneo úmido, tropical e tropical semiárido; onde a 

precipitação anual varia de 300 a 2000 mm, podendo apresentar anos extremamente secos e 

outros extremamente chuvosos (Kayano e Andreoli, 2009). 

Em contrapartida a Região Centro-Oeste possui um ciclo anual de precipitação bem 

definido, com seis meses secos (inverno) e seis meses chuvosos (verão), com média em torno 

de 1500 mm/ano, sofrendo grande influência do sistema de monção (Alves, 2009). Por sua 

vez, a Região Sudeste possui um regime de precipitação irregular em tempo e espaço, 

contribuindo para que essa área possua climas variados, do tropical ao subtropical, podendo a 

precipitação média anual ser de 750 mm a valores superiores a 2500 mm (Nunes et al., 2009). 

Na Região Sul do Brasil também há um grande contraste no regime de chuvas, onde 

ao norte, ainda sobre forte influência do sistema de monção, há grande diferença de 

precipitação entre verão e inverno, e ao sul, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. 

De maneira geral, os totais anuais variam de 1200 a 1900 mm em toda a região (Grimm, 

2009). Na Figura 1 é possível constatar as variações de precipitação anual em todo o território 

brasileiro. 
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Figura 1 - Ciclos anuais de precipitação em regiões de 2.5º x 2.5º latitude-longitude, 

calculados com pelo menos 25 anos de dados no período de 1950-2005. Fonte: Grimm, 2011. 

 

Os sistemas atmosféricos não atuam isoladamente, tendo a biosfera considerável 

controle sobre estes, e conjuntamente, ambos desempenham um papel fundamental sobre o 

clima. Foley et al. (2003) afirmam que variações na estrutura e funcionamento dos 

ecossistemas terrestres afetam a evolução dos sistemas climáticos, alterando a termodinâmica 

e a circulação atmosférica; essas interações se dão por meio de processos biofísicos 

(alterações nos fluxos de água, energia e momentum) e biogeoquímicos. 

Os autores detalham como as mudanças no uso do solo agem em cadeia sobre a 

dinâmica local. Inicialmente a transformação da floresta em pastagem causa uma elevação no 

albedo da superfície, havendo uma maior reflexão da radiação solar, o que altera o balanço de 

energia e temperatura da superfície. Consequentemente, os fluxos de calor sensível e latente 

são reduzidos, alterando a forma como a superfície se esfria. Somado a isso, estão os efeitos 

causados pela redução da rugosidade, índice de área foliar e profundidade das raízes, que 

afetam não somente os fluxos de calor latente, como também limitam a reciclagem de vapor 
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d’água (Foley et al., 2003). Todos esses mecanismos estão resumidamente ilustrados na 

Figura 2. 

 
Figura 2 - Efeitos climáticos do desmatamento tropical. Fonte: Adaptado de Foley et al., 2003. 

 

Com o conhecimento dos principais sistemas atmosféricos atuantes sobre o regime de 

chuvas do Brasil e as interações atmosfera-biosfera, diversos pesquisadores elaboraram 

análises observacionais e de modelagem climática que investigam e comprovam a atuação da 

Floresta Amazônica como grande fonte de vapor d’água para estes sistemas. 

Artaxo et al. (2014) destacam as diversas interações físico-químicas existentes entre 

atmosfera e biosfera, nas quais esta influencia em processos como o de formação de nuvens e 

núcleos de condensação, disponibilidade de vapor d’água, incidência de radiação solar, 

emissão de gases biogênicos e de efeito estufa, entre outros. Isso faz com que a Amazônia 

realize uma intensa reciclagem de vapor d’água, dando a ela a posse de parte do mais 

importante ciclo hidrológico do planeta, o qual sustenta a maior bacia hidrológica. 

Os autores ainda citam os efeitos que o desmatamento causa sobre o clima ao alterar a 

temperatura e o regime de chuvas. Relatam que quando as áreas desmatadas são relativamente 

pequenas, há uma elevação de temperatura, o que inicialmente causa uma maior quantidade 

de chuvas. Contudo, quando o desmatamento atinge grandes extensões, provoca uma intensa 

redução na evapotranspiração e, consequentemente, uma diminuição nos índices 

pluviométricos (Artaxo et al., 2014). 
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Segundo Correia et al. (2007) estudos observacionais mostraram que em áreas de 

pastagem há uma menor absorção de radiação solar à superfície e uma redução da 

evapotranspiração e da umidade do ar. Os autores destacaram a importância da floresta para a 

circulação de umidade na região, a qual uma parte é processada pela evapotranspiração e a 

outra é importada do Oceano Atlântico. Tal processo faz com que a Amazônia exporte em 

direção ao Sul da AS, Oceano Pacífico e Caribe, uma porção anual de umidade de 

aproximadamente duas vezes o total da precipitação regional, ou quatro vezes a sua 

evapotranspiração. 

As massas de ar carregadas de vapor d’água transportadas pelos ventos foram 

denominadas por José Marengo como “rios voadores”. Trata-se de correntes aéreas que 

carregam umidade do Oceano Atlântico para a Bacia Amazônica, onde são recicladas e 

seguem em direção oeste. Ao encontrarem a barreira da Cordilheira dos Andes, os rios 

voadores precipitam parcialmente e são desviados para as Regiões Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul do Brasil e também para países vizinhos, transportando vapor d’água (Rios Voadores, 

2016). 

Fearnside (2006) destaca a importância da ciclagem da água realizada na Amazônia e 

exportada para outras regiões do Brasil e para países adjacentes. Parte desta água consegue 

ultrapassar os Andes, porém, sua maior parcela é desviada para o sul quando encontra a 

barreira andina. Nesse caminho, a chuva que cai abastece os principais reservatórios 

hidrelétricos, como também os que são usados como fontes de água potável nas principais e 

mais populosas regiões do país. Fatos como estes levam a deduzir a existência de sérios 

problemas sociais caso haja uma significativa redução nesse transporte de vapor d’água. 

Werth e Avissar (2002) demonstraram a sensibilidade do sistema climático às 

mudanças na cobertura e uso do solo. Ao modelarem os efeitos do desmatamento da 

Amazônia, observaram uma forte redução de chuvas sobre o local e ainda encontraram 

diversas áreas remotas com alterações visíveis que, mesmo estatisticamente mais fracas, eram 

perceptíveis e significativas. 

Nobre (2014) demonstra não ter dúvidas sobre os efeitos que o desmatamento pode 

provocar direta ou indiretamente no regime de chuvas e alerta que a atenção deve ser voltada 

para a área desmatada, haja vista que o desmatamento acumulado na Amazônia é mascarado 

pelas reduções nas taxas anuais. Destaca também a possibilidade que o bioma desequilibrado 

atinja um ponto de não retorno, saltando para outro estado de equilíbrio, podendo este ser 

mais quente e seco que o atual. 
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Assim, os diversos estudos mostram que as mudanças no uso do solo da região 

amazônica promovem impactos relevantes na taxa de evapotranspiração e na circulação 

atmosférica, afetando todo o funcionamento do ecossistema amazônico, em especial o ciclo 

hidrológico, provocando consequências climáticas, ambientais e sociais em escalas local, 

regional e global (Correia et al., 2007; Nobre et al.,2009a; Artaxo et al., 2014). 
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4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa fez uso do modelo climático CCM3-IBIS, que funciona com dois 

modelos acoplados (Delire et al., 2003). O CCM3 é um modelo de circulação geral da 

atmosfera, desenvolvido pela Divisão de Clima e Dinâmica Global do National Center for 

Atmospheric Research (NCAR) (Kiehl et al., 1998), que simula a física em grande escala 

(transferência radiativa, ciclo hidrológico, desenvolvimento de nuvens, termodinâmica) e a 

dinâmica da atmosfera (Senna et al., 2009) conforme ilustrado na Figura 3. Nesse modelo o 

mundo é dividido em grades com células (Figura 4), a partir das quais são realizados cálculos 

matemáticos baseados em leis da física e levando em consideração as forçantes externas, 

como por exemplo, a energia solar, simulando assim o sistema climático (Betts et al., 2011). 

Para a elaboração dos cálculos deste estudo foram levadas em consideração apenas as células 

de grade que cobrem o território brasileiro. 

 

Figura 3 - Esquema do modelo de circulação geral da atmosfera CCM3. Fonte: Adaptado de Kubota, 2012. 
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Figura 4 - Representação em células de grade do CCM3-IBIS sobre a América do Sul. 

 

Já o IBIS é um modelo da vegetação global que abrange processos dinâmicos da 

biosfera terrestre. Representa processos biofísicos, fisiológicos e ecológicos da vegetação e do 

solo, simulando as trocas de energia, água, carbono e momentum no sistema solo-vegetação-

atmosfera, considerando assim, as mudanças na estrutura e composição da vegetação, 

causadas pelas condições ambientais (Foley et al., 1996, Senna et al., 2009). Esse modelo 

reproduz um sistema complexo e com riqueza de detalhes, possibilitando a simulação de uma 

cobertura vegetal interativa, representando as mudanças ocorridas na vegetação em função 

das alterações climáticas (Chou e Nobre, 2014), permitindo que haja mudanças na cobertura 

vegetal com o decorrer do tempo (Figura 5). 
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Figura 5 - Esquema do modelo dinâmico de vegetação global IBIS. Fonte: Adaptado de Kucharik et al., 2000. 

 

Os dois sistemas acoplados permitem a simulação das interações atmosfera-biosfera, 

simulando as interações biofísicas de curto prazo entre a superfície e a atmosfera através das 

trocas de energia, água, carbono e momentum; e as retroalimentações de longo prazo entre a 

vegetação e o clima, gerando mudanças na cobertura vegetal e nos reservatórios de carbono 

(Pereira, 2006). 

Contudo, ainda não é possível reproduzir exatamente todos os detalhes do mundo real 

em um modelo climático, sendo necessária a inclusão de configurações aproximadas, 

determinadas com estudos específicos. Tais configurações podem influenciar nos resultados 

do modelo quando somadas a outras variáveis que não podem ser previstas com exatidão, 

como por exemplo, a concentração de gases de efeito estufa, contribuindo para as incertezas 

das projeções futuras (Betts et al., 2011). 

Neste estudo o CCM3-IBIS foi utilizado com resolução espectral T42 (~2,8º x 2,8º), 

vegetação dinâmica e duração de 50 anos por simulação. Em todas as simulações a 

concentração atmosférica de gás carbônico foi mantida constante, em 380 partes por milhão 

por volume (ppmv), e a temperatura da superfície do mar foi considerada fixa, de acordo com 

a média dos anos 1990, baseando-se em simulações realizadas por Senna et al. (2009).  Até a 
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data de realização deste estudo, o IBIS não simulava o ciclo do nitrogênio completo, logo, 

este sendo um importante nutriente para o solo, interferindo na produtividade da vegetação, 

nas simulações que consideram o desmatamento, a produção primária líquida da floresta foi 

reduzida conforme estudo realizado por Senna (2008) a fim de reproduzir eventuais efeitos 

que a redução na ciclagem de nutrientes no solo teria no recrescimento da floresta (Davidson 

et al., 2004; Zarin et al., 2005).  

Inicialmente foi realizada a simulação controle, considerando 100% da cobertura 

inicial do solo na região amazônica como floresta tropical. Posteriormente, foram realizadas 

novas simulações, nas quais a floresta passou a ser representada com níveis de 20% (P20), 

60% (P60) e 100% (P100) da cobertura inicial do solo transformada em pastagem (Figura 6).  

 

Figura 6 - Cobertura inicial do solo da Floresta Amazônica 

considerada nas simulações Controle, P20, P60 e P100. 
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Os dados obtidos foram tratados através do software NCL (NCAR Command 

Language), elaborado pelo NCAR. Trata-se de uma linguagem de comando capaz de acessar, 

analisar e visualizar dados meteorológicos, possibilitando também a plotagem de gráficos 

(Teixeira et al., 2011). Com o uso do NCL foram gerados arquivos que puderam ser 

trabalhados e organizados em tabelas no Microsoft Office Excel, onde foram calculadas suas 

médias mensais e a porcentagem de diferença existente entre os diversos cenários de 

desmatamento. 

A última etapa, porém não menos importante, foi da elaboração de gráficos e mapas 

dos meses de janeiro a dezembro para todos os dados simulados, o que proporcionou uma 

melhor visualização dos resultados sobre a área de estudo, facilitando a análise dos mesmos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após realizar a simulação controle, considerando 100% da cobertura inicial do solo na 

região amazônica como floresta tropical, e as simulações de desmatamento, considerando 

20%, 60% e 100% da cobertura inicial do solo transformada em pastagem, os valores de 

precipitação simulados para cada cenário foram compilados em gráficos e mapas descritos a 

seguir. 

Na Região Norte observou-se redução nos índices de precipitação, sendo tal evento 

mais influente nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, em todos os cenários de 

desmatamento, havendo queda entre -0,70 e -3,30 mm/dia aproximadamente (Figura 7). Além 

disso, os resultados expressaram que quanto maior a área transformada em pastagem, maior é 

a intensidade e a área atingida pela redução das chuvas anualmente. 

 
Figura 7 - Precipitação simulada para a Região Norte considerando os cenários 

Controle, P20, P60 e P100, e as anomalias de cada cenário de desmatamento. 

 

A Região Nordeste apresentou redução na precipitação principalmente nos meses de 

novembro e dezembro, expressando no mês de dezembro as maiores anomalias negativas,       

-1,26 e -1,11 mm/dia nos cenários P60 e P100, respectivamente (Figura 8). Embora nos 

cenários P20 e P60 seja possível perceber que a área desmatada possui influência significativa 

sobre os índices pluviométricos, o cenário P100 demonstra que o impacto do desmatamento 

não é linear, contabilizando uma anomalia negativa anual (-0,29 mm/dia) menor que a do 

cenário P60(-0,32 mm/dia), resultado este que pode ser explicado pela regeneração florestal, 

demonstrada adiante. 



26 

 

 
Figura 8 - Precipitação simulada para a Região Nordeste considerando os cenários 

Controle, P20, P60 e P100, e as anomalias de cada cenário de desmatamento. 

 

No Centro-Oeste brasileiro há uma maior redução da precipitação nos meses de 

setembro, outubro e novembro, período em que as anomalias negativas variam entre -1,00 e-

2,80 mm/dia. Nesta região o cenário P60 apresentou o menor impacto sobre a precipitação 

anual, seguido do P20 e P100 (Figura 9). 

 
Figura 9 - Precipitação simulada para a Região Centro-Oeste considerando os cenários 

Controle, P20, P60 e P100, e as anomalias de cada cenário de desmatamento. 
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Já as Regiões Sudeste (Figura 10) e Sul (Figura 11) não sofreram impactos 

significativos nos índices pluviométricos durante todo o ano, devido ao desmatamento 

amazônico. Embora tenham sido computadas anomalias negativas em alguns meses em todos 

os cenários, anualmente prevaleceu uma anomalia positiva com pequenas variações, atingindo 

valores entre 0,08 e 0,20 mm/dia. 

 
Figura 10 - Precipitação simulada para a Região Sudeste considerando os cenários 

Controle, P20, P60 e P100, e as anomalias de cada cenário de desmatamento. 

 

 
Figura 11 - Precipitação simulada para a Região Sul considerando os cenários Controle, 

P20, P60 e P100, e as anomalias de cada cenário de desmatamento. 
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De maneira geral, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste prevaleceram 

anomalias negativas quanto à precipitação anual, enquanto que as Regiões Sudeste e Sul 

configuraram anomalias positivas. Somente no Norte do Brasil a redução da precipitação 

progrediu inversamente proporcionalmente a área desmatada, conforme demonstrado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Variação anual de precipitação em mm/dia. 

 
ΔP20 ΔP60 ΔP100 

NORTE -0,54 -0,88 -1,03 

NORDESTE -0,22 -0,32 -0,29 

CENTRO-OESTE -0,42 -0,40 -0,58 

SUDESTE 0,20 0,14 0,12 

SUL 0,16 0,10 0,08 

 

A Tabela 2, adaptada de estudo realizado por Lejeune et al. (2015), resume as 

características e alguns resultados encontrados em diversas pesquisas em que foi feito o uso 

de modelos climáticos globais para simular um cenário de desmatamento total da Floresta 

Amazônica. Esta Tabela demonstra somente o impacto gerado sobre a Região Norte do Brasil 

e, embora os estudos tenham sido realizados com modelos, resoluções, entre outras 

características e especificações diferentes, de maneira geral, os resultados são bastante 

próximos. 

Em relação à variação de temperatura do ar, este estudo apresentou uma média anual 

de elevação relativamente baixa (+0,28ºC) se comparada à média encontrada nos demais 

estudos (aproximadamente +1,36ºC). Analisando individualmente, percebeu-se a proximidade 

dos resultados encontrados por Dickinson e Kennedy (1992) (+0,6 ºC), Henderson-Sellers et 

al. (1993) (+0,6 ºC), Zhang et al. (1996) (+0,3 ºC), Voldoire e Royer (2005) (+0,6 ºC) e Costa 

(2016) (+0,14 ºC). 

Quanto à precipitação, a média anual deste estudo simulou uma redução nesta variável 

(-1,03 mm/dia) próxima a média dos demais estudos (-0,78 mm/dia). Ao analisar caso a caso, 

percebeu-se a semelhança com muitos resultados, destacando-se Lean e Warrilow (1989)      

(-1,34 mm/dia), Dickinson e Kennedy (1992) (-1,4 mm/dia), Lean e Rowntree (1993) (-0,81 

mm/dia), Sud et al. (1996) (-1,48 mm/dia), Zhang et al. (1996) (-1,1 mm/dia), Hahmann e 

Dickinson (1997) (-0,99 mm/dia),  Costa e Foley (2000) (-0,73 mm/dia), Gedney e Valdes 

(2000) (-0,79 mm/dia), Voldoire e Royer (2005) (-0,74 mm/dia) e Ramos da Silva et al. 

(2008) (-1,24 mm/dia). 
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Tabela 2 - Comparação de estudos realizados com modelos climáticos globais, para um cenário de desflorestamento total na região amazônica. Onde:ΔT representa a variação 

na temperatura do ar em ºC e ΔP a variação na precipitação em mm/dia. Fonte: Adaptado de Lejeune et al., 2015. 

Referência 
Modelo/esquema de  

superfície terrestre 
Resolução Padrão de Dipolo ΔT ΔP TSM Categoria 

Dickinson e Henderson-Sellers (1988) CCM0B/BATS 4.5°x 7.5° L/O +3 0 Fixa A 

Lean e Warrilow (1989) UKMO 2.5° x 3.75° ni +2,4 -1,34 Fixa A 

Nobre et al. (1991) NMC/SiB 1.8° x 2.8° nenhum +2,5 -1,76 Fixa A 

Dickinson e Kennedy (1992) CCM1/BATS1e 4.5° x 7.5° ni +0,6 -1,4 Interativa A 

Henderson-Sellers et al. (1993) CCM1/BATS1e 4.5° x 7.5° nenhum +0,6 -1,61 Interativa A 

Manzi (1993) EMERAUDE/ISBA 2.8° x 2.8° ni +1,3 -0,04 Fixa A 

Lean e Rowntree (1993) UKMO 2.5° x 3.75° nenhum +2,1 -0,81 Fixa A 

Dirmeyer e Shukla (1994) NMC/SSiB 4.5° x 7.5° NE/SO +2 -0,28 Fixa N 

Polcher e Laval (1994a) LMD3/SECHIBA 2.0° x 5.6° SO/NE  +3,8 1,08 Fixa A 

Polcher e Laval (1994b) LMD3/SECHIBA 2.0° x 5.6° ni -0,11 -0,51 Fixa N 

Sud et al. (1996) GLA/SSiB 4.0° x 5.0° SE/NO  +2 -1,48 Fixa N 

Zhang et al. (1996) CCM1/BATS1e 4.5° x 7.5° nenhum +0,3 -1,1 Interativa A 

Manzi e Planton (1996) EMERAUDE/ISBA 2.8° x 2.8° O/L -0,50 -0,04 Fixa A 

Lean e Rowntree (1997) UKMO 2.5° x 3.75° nenhum +2,3 -0,27 Fixa N 

Hahmann e Dickinson (1997) RCCM2/BATS1e 2.8° x 2.8° L/O +1 -0,99 Fixa N 

Costa e Foley (2000) GENESIS/IBIS 4.5° x 7.5° S/N  +1,4 -0,73 Interativa N 

Gedney e Valdes (2000) ECMWF 3° x 3° nenhum +1,3 -0,79 Fixa N 

Kleidon e Heimann (2000) ECHAM 5.6° x 5.6° L/O  +2,5 -0,38 Fixa N 

Voldoire e Royer (2004) ARPEGE/ISBAd 2.8° x 2.8° ni -0,10 -0,4 Fixa A 

Voldoire e Royer (2005) ARPEGE/ISBAd 2.8° x 2.8° nenhum +0,6 -0,74 Interativa N 

Ramos da Silva et al. (2008) GISS 4° x 5° nenhum +0,8 -1,24 Fixa N 

Nobre et al. (2009b) CPTEC/SSiB 1.85° x 1.85° L/O  ni -3,3 Interativa N 

Medvigy et al. (2011) OLAM 
~25 km sobre a América do Sul 
~200km diverso 

SE/NO ni -0,17 Fixa N 

Costa (2016) CAM3.1/CLM2.1 1.4° x 1.4° na +0,14 -0,32 Fixa N 

Este estudo (2017) CCM3/IBIS ~2.8° x 2.8° na +0,28 -1,03 Fixa N 

ni - não informado 

na - não avaliado 

A- antigo   N - novo 
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Os mapas a seguir demonstram a distribuição mensal da anomalia de precipitação 

(cenário desmatamento – cenário controle) sobre o Brasil, facilitando a identificação das áreas 

em que o regime de chuvas é mais afetado; os meses de setembro, outubro e novembro 

possuem maiores reduções nos índices pluviométricos (Figura 12). 

Em setembro, no cenário P20, observaram-se anomalias negativas em todo o leste do 

Amazonas, atingindo a divisa com o Pará, além do centro-sul e sudeste de Roraima, norte e 

nordeste de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e ainda, um ponto isolado no noroeste do 

Acre em divisa com Amazonas e Peru. Nos cenários P60 e P100 as anomalias de precipitação 

se tornaram mais negativas e se expandiram para áreas vizinhas, atingindo quase todo o 

Estado do Acre, Amazonas e Roraima. 

Em outubro a área com anomalias negativas é significativa já no cenário P20, cobrindo 

principalmente o centro da Região Norte, além do lado norte e central do Mato Grosso. Nos 

cenários P60 e P100 essas anomalias negativas também se intensificaram e se expandiram 

para o noroeste e centro-oeste brasileiro. 

Já em novembro as anomalias negativas atingem áreas menores que no mês anterior, 

além de se moverem em direção ao nordeste brasileiro. No cenário P20 o Estado do Tocantins 

foi totalmente afetado, além do norte e nordeste do Mato Grosso, grande parte do Pará e oeste 

da Região Nordeste do Brasil. Nos cenários P60 e P100 estas áreas apresentaram uma maior 

redução na precipitação e se expandiram, afetando também o extremo norte de Goiás e ainda 

o Estado de Rondônia. Além disso, surgiu nestes dois cenários uma área de anomalias 

positivas, no extremo noroeste brasileiro. 

 

Figura 12 - Mapas de anomalia de precipitação mensal dos cenários P20, P60 

e P100 em relação à simulação Controle, em mm/dia. (Continua) 
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Continuação da Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 12 - Mapas de anomalia de precipitação mensal dos cenários P20, P60 

e P100 em relação à simulação Controle, em mm/dia. (Continua) 
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Continuação da Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 12 - Mapas de anomalia de precipitação mensal dos cenários P20, P60 

e P100 em relação à simulação Controle, em mm/dia. (Continua) 
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Continuação da Figura 12. 

 

 

 

Figura 12 - Mapas de anomalia de precipitação mensal dos cenários P20, P60 

e P100 em relação à simulação Controle, em mm/dia. (Conclusão) 

 

Os mapas anuais das anomalias de precipitação (Figura 13) retratam os dados 

numéricos mencionados anteriormente na Tabela 1 sobre todo o território brasileiro, 

permitindo uma melhor visualização da dimensão e intensidade dos impactos causados pelo 

desmatamento da Floresta Amazônica. 

Percebe-se facilmente que a localização da Floresta Amazônica está diretamente 

relacionada às áreas com anomalias negativas, haja vista que estas se expandem para áreas 

adjacentes e se intensificam a medida que os cenários de desmatamento tornam-se mais 
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críticos, atingindo, de maneira geral, a Região Norte, leste da Região Nordeste e norte da 

Centro-Oeste. Em contrapartida, observa-se que as anomalias positivas se concentram, em 

geral, na Região Sudeste, sul da Região Centro-Oeste e norte da Sul. 

 

Figura 13 - Mapas de anomalia de precipitação anual dos cenários P20, P60 e P100 em relação à simulação 

Controle, em mm/dia. 

 

Também foram analisadas outras variáveis meteorológicas que podem ajudar a 

explicar o comportamento da precipitação simulado pelos cenários de desmatamento. A 

primeira delas é a anomalia de temperatura do ar mensal e anual em cada cenário de 

desmatamento. Os meses de setembro, outubro e novembro apresentaram as maiores 

anomalias positivas de temperatura do ar (Figura 14). 

No mês de setembro a distribuição destas anomalias positivas concentrou-se com 

maior intensidade em grande parte da Região Norte do Brasil, além de alcançarem também o 

sul do Maranhão e o Piauí na Região Nordeste. A Região Centro-Oeste também foi afetada 

por estas anomalias positivas em sua maior parte, contudo, o cenário P60 apresentou uma 

menor área. 

Em outubro há um comportamento semelhante em todos os cenários de desmatamento, 

atingindo também grande parte da Região Norte, o norte da Região Centro-Oeste e o leste da 

Região Nordeste. No cenário P20 o Amazonas possui uma maior área com anomalias 

positivas do que nos demais cenários simulados. Já no cenário P60 Mato Grosso e Goiás 

apontaram uma menor área afetada, em relação aos demais cenários simulados para este mês. 

Em novembro estas anomalias positivas de temperatura o ar se deslocaram em direção 

ao Nordeste brasileiro, contudo ainda afetaram áreas nas Regiões Norte e Centro-Oeste, tendo 
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o cenário P20 as menores áreas impactadas, tanto em extensão quanto em intensidade. Os 

meses descritos com as maiores anomalias positivas de temperatura do ar coincidem com os 

meses de maiores anomalias negativas de precipitação.  

As alterações na temperatura e precipitação podem ser justificadas pela redução da 

rugosidade superficial, ocorrida com a transição de floresta para pastagem, causando 

diminuição no fluxo de calor latente e alterando como a superfície se esfria. Além disso, a 

redução do índice de área foliar e da profundidade das raízes faz com que uma menor 

quantidade de vapor d’água seja reciclada e disponibilizada na atmosfera, limitando assim o 

mecanismo de evapotranspiração da área (Foley et al., 2003). As anomalias de temperatura do 

ar dos demais meses encontram-se no Apêndice A. 

 

 

Figura 14 - Mapas de anomalia de temperatura do ar para os meses de 

setembro, outubro e novembro nos cenários P20, P60 e P100, em relação à 

simulação Controle, em ºC. (Continua) 
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Continuação da Figura 14. 

 

Figura 14 - Mapas de anomalia de temperatura do ar para os meses de 

setembro, outubro e novembro nos cenários P20, P60 e P100, em relação à 

simulação Controle, em ºC. (Conclusão) 

 

Quando as anomalias de temperatura do ar são analisadas anualmente, observa-se um 

pequeno resfriamento médio de até -2ºC sobre algumas regiões do Brasil, onde se percebe 

uma queda de temperatura proporcional ao crescimento da área desmatada, em quase toda a 

extensão do país (Figura 15). Assim como nos cenários de anomalia anual de precipitação, 

percebe-se que a localização da floresta também está relacionada com os resultados 

encontrados para a anomalia anual de temperatura do ar em todos os cenários, sendo 

perceptível que quanto maior a área desmatada, maior é a área afetada pela redução de 

temperatura. 

Este resultado de resfriamento encontrado na anomalia anual sofre grande influência 

dos meses de junho, julho e agosto (Figura 16) e pode ser justificado pelas alterações 

ocorridas no mecanismo de albedo, pois durante a estação seca da região o efeito deste 

mecanismo se torna mais pronunciado do que o efeito do mecanismo de evapotranspiração 

que aquece o ar como explicado anteriormente. A nova superfície (pastagem) possui albedo 

maior que a antiga superfície (floresta), assim, há maior reflexão da radiação solar, alterando 

o balanço de energia e, consequentemente, reduzindo os fluxos de calor sensível e latente. 

Esta redução do fluxo de calor sensível causa um resfriamento na coluna atmosférica 

(Charney, 1975 e Foley et al., 2003).  
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Figura 15 - Mapas de anomalia de temperatura do ar anual dos cenários P20, P60 e P100 em relação à 

simulação Controle, em ºC. 

 

 

 

Figura 16 - Mapas de anomalia de temperatura do para os meses de junho, 
julho e agosto nos cenários P20, P60 e P100, em relação à simulação 

Controle, em ºC. (Continua) 
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Continuação da Figura 16. 

 

Figura 16 - Mapas de anomalia de temperatura do para os meses de junho, 

julho e agosto nos cenários P20, P60 e P100, em relação à simulação 

Controle, em ºC. (Conclusão) 

 

Somado a isso, observou-se redução na nebulosidade, onde se destacaram os meses de 

agosto, setembro, outubro e novembro (Figura 17), afetando com maior intensidade grandes 

extensões das Regiões Norte e Nordeste, e parte da Centro-Oeste. Essa redução de 

nebulosidade contribui para a redução da precipitação. Os mapas mensais de ambas as 

variáveis coincidem e comprovam essa relação de anomalias negativas. As anomalias de 

nebulosidade dos demais meses encontram-se no Apêndice B. 

 

Figura 17 - Mapas de anomalia de nebulosidade para os meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro nos cenários P20, P60 e P100, em relação à 

simulação Controle, em décimos. (Continua) 
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Continuação da Figura 17. 

 

 

 

Figura 17 - Mapas de anomalia de nebulosidade para os meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro nos cenários P20, P60 e P100 em relação à 

simulação Controle, em décimos. (Conclusão) 

 

Também foi avaliado o escoamento horizontal do ar em dois níveis da atmosfera. Em 

850 hPa observou-se que no mês de janeiro havia a formação da BCH no extremo oeste do 

Mato Grosso do Sul, em divisa com a Bolívia e o Paraguai na simulação controle, comum 

para o período, porém a intensidade de tal fenômeno reduziu nos demais cenários (P20, P60, 

P100) (Figura 18), repetindo-se no mês de fevereiro. 
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Analisando conjuntamente os mapas de temperatura do ar e precipitação é possível 

perceber que o mês de janeiro apresenta anomalias negativas de temperatura do ar próximas a 

área de formação da BCH nos cenários de desmatamento. O resfriamento dessa camada 

resulta na perda de espessura da mesma, reduzindo sua intensidade e desfavorecendo a 

formação de núcleos de chuva (Seluchi e Garreaud, 2012; Seluchi e Saulo, 2012). 

 

 

Figura 18 - Escoamento horizontal do ar em 850 hPa para o mês de janeiro em todos os 

cenários simulados, em m/s. 

 

No mês de outubro, ainda em 850hPa, observou-se uma pequena variação na  

convergência dos ventos na Região Norte, próximo a divisa entre o Amazonas e o Pará, sendo 

esta um pouco menor nos cenários P60 e P100. A redução na convergência do vento nessa 

camada atmosférica deixa de formar áreas de baixa pressão que, consequentemente, não 

provoca a ascensão do ar, desfavorecendo a formação de nuvens e chuva (Mendonça e Danni-

Oliveira, 2007). Tais fenômenos se consolidam neste mês coincidindo anomalias negativas de 

nebulosidade, positivas de temperatura e negativas de precipitação (Figura 19). 
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Figura 19 - Escoamento horizontal do ar em 850 hPa para o mês de outubro em todos os 

cenários simulados, em m/s. 

 

Já em 200 hPa não foram notadas diferenças significativas, exceto no mês de outubro, 

quando percebeu-se a formação da AB sobre o Estado de Rondônia na simulação controle, e 

nos demais cenários de desmatamento o fenômeno ocorreu com menor intensidade (Figura 

20).Comparando com os mapas de anomalia, nota-se que tal variação coincide com o mês de 

maiores anomalias negativas de precipitação. Essa redução nos índices pluviométricos 

também pode ser justificada pela não formação da AB, fenômeno este que colabora para a 

precipitação que ocorre principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste 

do Brasil (Fisch et al., 1998; Ferreira et al., 2009). O escoamento horizontal do ar para os 

demais meses em 850 hPa e 200 hPa encontra-se nos apêndices C e D, respectivamente. 
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Figura 20 - Escoamento horizontal do ar em 200 hPa para o mês de outubro em todos os 

cenários simulados, em m/s. 

 

As alterações ocorridas na cobertura vegetal durante 50 anos, também foram 

facilmente visualizadas na simulação que considerou 100% da cobertura inicial como floresta 

tropical e nos demais cenários de desmatamento, onde a floresta foi representada com 

cobertura inicial de 20%, 60% e 100% transformada em pastagem. A variação na cobertura 

vegetal em intervalos de 10 anos durante os 50 anos de simulação, nos cenários Controle, 

P20, P60 e P100 encontra-se nos apêndices E, F, G e H, respectivamente. 

Na simulação Controle (cobertura inicial: 100% floresta tropical) observou-se a 

regeneração da floresta, em especial na Região Nordeste antes ocupada por cerrado, porém 

não muito expressiva em relação à extensão. Notaram-se alterações quanto às características 

de algumas áreas da Região Norte e Nordeste, que anteriormente possuíam floresta tropical e, 

posteriormente, passaram a ser cobertas por floresta decídua (Figura 21). 
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Figura 21 - Cobertura vegetal inicial e final para a simulação Controle. 



44 

 

No cenário P20 (cobertura inicial: 20% pastagem) observou-se, no período de 50 anos, 

a regeneração da floresta sobre a maior parte da área que havia sido desmatada nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo a área regenerada por floresta decídua (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Cobertura vegetal inicial e final para a simulação de desmatamento P20. 
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O cenário P60 (cobertura inicial: 60% pastagem) apresentou comportamento 

semelhante ao cenário P20, contudo, a extensão de floresta regenerada em 50 anos foi um 

pouco menor (Figura 23). 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Cobertura vegetal inicial e final para a simulação de desmatamento P60. 
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Já no cenário P100 (cobertura inicial: 100% pastagem) houve uma regeneração 

semelhante a do cenário P60, demonstrando que o impacto do desmatamento não é linear, 

sendo a regeneração da floresta mais semelhante e demorada a partir de um percentual de 

desmatamento maior que 60% (Figura 24). 

 

 

 

Figura 24 - Cobertura vegetal inicial e final para a simulação de desmatamento P100. 

 

 

 

 

 

 



47 

 

6. CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar os efeitos de longo prazo do 

desmatamento progressivo da Amazônia sobre a precipitação no Brasil, através do modelo 

climático CCM3-IBIS, modelo global acoplado a um modelo de vegetação dinâmica. Com 

essa finalidade, foram efetuadas quatro simulações com cenários distintos para a região 

amazônica, onde um considerou 100% da cobertura inicial do solo como floresta tropical e os 

demais consideraram 20%, 60% e 100% da cobertura inicial do solo transformada em 

pastagem, em um período de 50 anos. 

Através dos resultados obtidos para as anomalias de precipitação, juntamente com 

dados das variáveis temperatura do ar, nebulosidade, escoamento horizontal do ar em 850 e 

200 hPa e cobertura vegetal, foi possível avaliar os impactos do desmatamento da Floresta 

Amazônica em todo o território brasileiro, levando em consideração a atuação de diversos 

sistemas atmosféricos, as interações atmosfera-biosfera e o relevo diversificado da América 

do Sul. 

As simulações mensais de precipitação mostraram anomalias negativas com maior 

intensidade nos meses de setembro, outubro e novembro, tendo no mês de outubro as 

variações alcançado índices de -10 mm/dia, afetando o regime de chuvas em grande parte das 

Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, sendo estas áreas expandidas e afetadas com maior 

intensidade a medida que os cenários de desmatamento progrediram. 

Ao analisar as anomalias de precipitação anual em todos os cenários de desmatamento, 

foi possível perceber a influência da localização da floresta sobre as áreas que tiveram os 

índices pluviométricos reduzidos, em praticamente toda a Região Norte, leste da Região 

Nordeste e norte da Centro-Oeste. Estas anomalias negativas alcançaram valores de -1,8 

mm/dia, abrangendo território semelhante em todos os cenários. Contudo, no cenário P100 

observou-se resultados de anomalias negativas menos intensas que no cenário P60, 

principalmente no centro da Região Norte, demonstrando que o impacto do desmatamento 

não é linear, resultado este explicado pela regeneração florestal. Em contrapartida, observou-

se a existência de anomalias positivas de até 0,6 mm/dia na Região Sudeste, sul da Região 

Centro-Oeste e norte da Sul, tendo estas áreas reduzido de tamanho à medida que os níveis de 

desmatamento progrediram.  

De maneira geral, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste prevaleceram as 

anomalias negativas quanto a precipitação anual, enquanto nas Regiões Sudeste e Sul foram 

mais presentes as anomalias positivas. 
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Embora as médias anuais de anomalias de precipitação nos distintos cenários 

simulados neste estudo sejam relativamente pequenas, não nos permite concluir que a Floresta 

Amazônica não possui importância para o clima do território brasileiro, muito pelo contrário. 

Nota-se que as diferenças sazonais podem influenciar no clima e na dinâmica dos locais 

atingidos principalmente pelas anomalias negativas.  

Além disso, é possível inferir que o modelo climático utilizado na pesquisa pode não 

estar simulando fenômenos climáticos importantes para a dinâmica local, ou que a resolução 

considerada não foi apropriada para as simulações nesta região, o que pode influenciar 

diretamente nos resultados obtidos. Sendo assim, o presente trabalho propõe a elaboração de 

pesquisas mais avançadas que comprovem a influência do desmatamento progressivo da 

Amazônia sobre a precipitação no Brasil, ou até mesmo, a busca por melhorias no 

funcionamento do modelo climático CCM3-IBIS, utilizado para gerar as simulações. 

Ainda assim, a partir deste estudo foi possível compreender melhor o papel da Floresta 

Amazônica na regulação e no equilíbrio de padrões climáticos do Brasil, através do 

conhecimento prévio de possíveis mudanças no clima do território brasileiro em função do 

desmatamento progressivo da Amazônia. Somado a isso, identificou-se as possíveis áreas em 

que o regime de chuvas seria mais impactado, viabilizando um melhor direcionamento para a 

elaboração de políticas públicas de estratégia e educação ambiental, que visam a recuperação 

de áreas degradadas, melhorias no gerenciamento dos recursos hídricos e metodologias de 

prevenção à seca e inundações. 
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APÊNDICE A – MAPAS DE ANOMALIA DE TEMPERATURA DO AR MENSAL 

DOS CENÁRIOS P20, P60 E P100 EM RELAÇÃO À SIMULAÇÃO CONTROLE 
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Continuação do Apêndice A. 
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Continuação do Apêndice A. 
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APÊNDICE B – MAPAS DE ANOMALIA DE NEBULOSIDADE MENSAL DOS 

CENÁRIOS P20, P60 E P100 EM RELAÇÃO À SIMULAÇÃO CONTROLE 
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Continuação do Apêndice B. 
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Continuação do Apêndice B. 
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APÊNDICE C – ESCOAMENTO HORIZONTAL DO AR MENSAL EM 850 hPa EM TODOS OS CENÁRIOS SIMULADOS 
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Continuação do Apêndice C. 
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Continuação do Apêndice C. 
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Continuação do Apêndice C. 
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APÊNDICE D – ESCOAMENTO HORIZONTAL DO AR MENSAL EM 200 hPa EM TODOS OS CENÁRIOS SIMULADOS 
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Continuação do Apêndice D. 
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Continuação do Apêndice D. 
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Continuação do Apêndice D. 

 

 

 

Conclusão. 



70 

 

APÊNDICE E – COBERTURA VEGETAL EM INTERVALOS DE DEZ ANOS 

DURANTE OS 50 ANOS DE SIMULAÇÃO PARA O CENÁRIO CONTROLE 
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APÊNDICE F – COBERTURA VEGETAL EM INTERVALOS DE DEZ ANOS 

DURANTE OS 50 ANOS DE SIMULAÇÃO PARA O CENÁRIO P20 
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APÊNDICE G – COBERTURA VEGETAL EM INTERVALOS DE DEZ ANOS 

DURANTE OS 50 ANOS DE SIMULAÇÃO PARA O CENÁRIO P60 
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APÊNDICE H – COBERTURA VEGETAL EM INTERVALOS DE DEZ ANOS 

DURANTE OS 50 ANOS DE SIMULAÇÃO PARA O CENÁRIO P100 
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