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RESUMO DO LBA 

O Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Large Scale Biosphere 
Atmosphere Experiment in Amazonia, LBA) é uma iniciativa internacional de pesquisa liderada 
pelo Brasil. O LBA está planejado para gerar novos conhecimentos, necessários à 
compreensão do funcionamento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico da 
Amazônia, do impacto das mudanças dos usos da terra nesse funcionamento, e das 
interações entre a Amazônia e o sistema biogeofísico global da Terra. O LBA está centrado em 
torno de duas questões principais que serão abordadas através de pesquisa multidisciplinar, 
integrando estudos de Ciências Físicas, Químicas, Biológicas e Humanas: 

• De que modo a Amazônia funciona, atualmente, como uma entidade regional? 

• De que modo as mudanças dos usos da terra e do clima afetarão o funcionamento 
biológico, químico e físico da Amazônia, incluindo sua sustentabilidade e sua influência no 
clima global? 

No LBA, dar-se-á ênfase a observações e análises que ampliarão a base de conhecimentos 
sobre a Amazônia em seis áreas: Física do Clima, Armazenamento e Trocas de Carbono, 
Biogeoquímica, Química da Atmosfera, Hidrologia, e Usos da Terra e Cobertura Vegetal. O 
programa está delineado para tratar das questões principais levantadas na Convenção 
Quadro sobre Mudanças Climáticas. O LBA proporcionará uma base de conhecimentos 
voltada ao uso sustentável da terra na Amazônia. Para tal, dados e análises serão utilizados 
para definir o estado presente do sistema Amazônico e sua resposta a perturbações atuais, e 
serão complementados com resultados de modelos para proporcionar um entendimento 
quanto a possíveis mudanças no futuro. 

No componente de Física do Clima, estudos meteorológicos e hidrológicos serão 
realizados para escalas espaciais aninhadas, desde pequenas áreas experimentais até toda 
Bacia Amazônica, com ênfase na determinação e compreensão das variações espaciais e 
temporais dos fluxos de energia e água. Variações do clima, e a resposta do sistema 
Amazônico a essas variações, serão determinadas em escalas de tempo diárias e sazonais. Os 
campos gerados por um modelo de previsão numérica de tempo serão armazenados e 
utilizados em uma rotina de assimilação de dados 4-dimensional (4DDA) como uma 
ferramenta básica na análise de observações. A duração do LBA deverá considerar 
observações diretas de variações climáticas interanuais, possivelmente incluindo os efeitos do 
ciclo do EI Nino-Oscilação Sul (ENOS). Dados coletados no trabalho de campo serão utilizados 
para melhorar a representação dos processos dinâmicos mais importantes em modelos 
meteorológicos. Os resultados auxiliarão no aperfeiçoamento dos Modelos de Circulação 
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Geral usados no exame das interações entre 
o clima e mudanças de cobertura vegetal na 
Amazônia. 

O componente de Armazenamento e 
Trocas de Carbono enfocará duas questões 
principais: ( 1) os ecossistemas nativos da 
Amazônia funcionam como um sorvedouro 
líquido de carbono 1, e (2) quanto de 
carbono é perdido como resultado de 
mudanças na cobertura vegetal e nos usos 
da terra, tais como desmatamentos para 
fins agrícolas e aquelas decorrentes de 
extração seletiva, Medições de longo prazo 
à superfície do armazenamento e dos fluxos 
de carbono serão feitos em áreas 
experimentais estrategicamente localizadas 

ao longo de gradientes de intensidade de usos da terra, vegetação e clima, e serão 
complementadas por observações de aviões instrumentados e por modelagem. Resultados de 
modelos ecológicos serão utilizados junto a um sistema de informações geográficas (SIG) para 
estimar o balanço de carbono na Amazônia. Observações de aviões instrumentados 
permitirão estimativas dos fluxos de carbono integrados em toda Bacia para curtos períodos 
de tempo, e poderão ser utilizados na verificação de modelos. 

O componente de Biogeoquímica enfocará a reciclagem de nutrientes e as emissões de 
gases do efeito estufa por florestas naturais e secundárias e por áreas submetidas a diferentes 
tipos de manejo. Observações serão feitas, durante alguns anos, em sítios estrategicamente 
localizados ao longo de gradientes de intensidade de usos da terra e clima, cobrindo vários 
usos da terra e uma gama de fertilidades do solo. As medições quantificarão fluxos de gases 
traço (principalmente metano e óxido nitroso), de nutrientes (incluindo transporte para os 
rios) e modificações em seus estoques. Esses dados serão complementados por observações 
aéreas periódicas, levantamentos em múltiplas escalas espaciais e experimentos de 
manipulação. Os dados serão unificados em um SIG e associados a modelos do 
funcionamento de ecossistemas. Os resultados principais constituir-se-ão: em análises dos 
efeitos da mudança de uso da terra nos fluxos de gases do efeito estufa (uma ênfase básica da 
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas); em diagnósticos dos efeitos de variações 
climáticas e de uso da terra nos balanços de nutrientes e gases-traço; e na avaliação das 
implicações, para o uso sustentável da terra, de mudanças na dinâmica de nutrientes devido a 
diferentes tipos de manejo. 

No componente de Química da Atmosfera, o enfoque básico será o de entender a atual 
influência da Amazônia nas concentrações, global e tropical, de oxidantes (ozônio, hidroxila), 
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seus precursores (óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, monóxido de carbono) e aerossóis, 
bem como o de complementar os estudos de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, 
óxido nitroso, metano) propostos nos componentes de Biogeoquímica e Armazenamento e 
Trocas de Carbono. O planejamento experimental combina observações de longo prazo à 
superfície e medições intensivas com aviões instrumentados. As campanhas com aviões 
mapearão a troca de gases e aerossóis, em escala Amazônica, entre biosfera e atmosfera, 
complementando as observações à superfície, e investigarão o transporte de gases e aerossóis 
através das fronteiras da Bacia. Modelos de química da atmosfera tridimensionais, de grande 
escala, utilizando observações meteorológicas assimiladas (obtidas no componente de Física 
do Clima) e dados de aviões e à superfície serão aplicados para quantificar as trocas de gases 
traço e aerossóis entre a Amazônia e a atmosfera global. 

O componente de Hidrologia considerará questões relativas à quantidade e qualidade de 
água na Bacia Amazônica. Os reservatórios e fluxos de água, os controles no movimento da 
água em solos e rios, e o transporte de constituintes associado, serão determinados para um 
conjunto de sítios representando uma gama de intensidades de usos da terra. Microbacias 
com florestas e desmatadas, de alguns quilômetros quadrados, serão instrumentadas de 
modo que medições, com alta resolução temporal, de descarga, precipitação, evaporação, 
interceptação, armazenamento de água do solo, fuga de água subterrânea, e transporte de 
nutrientes e sedimentos serão realizadas. Os dados serão utilizados para melhorar a 
capacidade de modelos hidrometeorológicos em avaliar a resposta do escoamento do rio 
Amazonas e de seus tributários às mudanças de clima e de usos da terra. Controles no 
movimento de materiais da Terra Firme até os rios, através das zonas ripárias, serão estudados 
em pequenas bacias drenadas por cursos d'água de baixa ordem. Modelos de balanço de 
nutrientes em bacias maiores irão integrar os resultados do trabalho de campo em pequenas 
bacias com modelos biogeoquímicos de rios de maior ordem existentes e modelos 
hidrológicos novos e existentes de propagação da onda de cheia. 

Mudanças dos Usos da Terra e da Cobertura Vegetal, de vegetação nativa a cultivas 
agrícolas e regeneração subsequente, serão quantificadas e relacionadas a causas físicas e 
sócio-econômicas. Estudos de desmatamento e alteração de florestas, em escala Amazônica, 
serão realizados utilizando-se dados de satélite e de levantamentos de censos estatísticos. 
Estudos de caso serão realizados para ilustrar de que modo as mudanças dos usos da terra 
afetam a cobertura vegetal. Pesquisas para definir as condições e os fatores externos que 
causam essas mudanças enfocarão o desenvolvimento de modelos preditivos de mudanças de 
cobertura vegetal e usos da terra. 

O LBA combinará novos instrumentos analíticos e experimentos inovadores e 
multidisciplinares em uma poderosa síntese que gerará novos conhecimentos no intuito de 
enfocar questões e controvérsias ainda pendentes. O LBA proporcionará um novo 
entendimento dos controles ambientais nos fluxos de energia, água, carbono, nutrientes e 
gases-traço entre atmosfera, hidrosfera e biosfera na Amazônia, assentando as bases 
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científicas para políticas voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia. O 
aperfeiçoamento das capacidades e das redes de pesquisa nos, e entre os países da Amazônia 
associados ao LBA, motivará a formação e a pesquisa aplicada em desenvolvimento 
sustentável, e auxiliará no processo de formulação de políticas para o desenvolvimento 
sustentável da região. 
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INTRODUÇÃO 

Histórico 

Apesar da preocupação mundial e do aumento dos esforços internacionais para a 
conservação dos recursos naturais, as florestas tropicais do mundo continuam a 
desaparecer a taxas sem precedentes. No estabelecimento de sistemas de manejo e 
exploração sustentáveis para florestas tropicais, de vital importância são as questões 
relativas ao modo como uma intervenção antropogênica afeta as capacidades 
básicas de auto-renovação das florestas e como preservar processos ecológicos 
básicos tais como produtividade biológica e reciclagem de nutrientes e de água. 
Presume-se que a alteração dos ciclos de água, energia solar, carbono e nutrientes, 
resultantes da mudança da cobertura vegetal na Amazônia, possa acarretar 
conseqüências climáticas e ambientais em escalas local, regional e global. A fim de 
entender essas conseqüências e atenuar seus efeitos negativos, torna-se necessário 
um melhor conhecimento, tanto de florestas nativas, quanto de vegetações 
secundárias e de outras formas de usos da terra. 

Estima-se que a população global atingirá 6,2 bilhões antes do ano 2000. Metade desse total, 
3, 1 bilhões de pessoas, estará vivendo nos países menos desenvolvidos, predominantemente 
localizados na região tropical, entre as latitudes 23° Norte e 23° Sul. As conseqüências do 
rápido crescimento populacional nessas áreas vêm sendo sentidos na forma de deterioração 
do ambiente urbano e de conversão e fragmentação dos ambientes florestados. 

Dados recentes de sensoriamento remoto indicam que extensas áreas de florestas da 
Amazônia brasileira vêm sendo convertidas em pastagens e áreas agrícolas (vide figura na 
próxima página). Dados de florestas tropicais no sudeste asiático e na África equatorial 
mostram tendências similares. A conversão de florestas tropicais primárias para áreas agrícolas 
ou vegetação secundária representa uma das mais profundas mudanças no meio ambiente 
global da época atual 

A Amazônia tem sido habitada por populações humanas desde tempos imemoriais. 
Quando da chegada dos colonizadores europeus no século XVI, estima-se que alguns milhões 
de indígenas viviam na região. A moderna ocupação da Amazônia iniciou-se por volta de 
1540; porém, até o fim da li Guerra Mundial, a presença humana no meio ambiente da 
Amazônia quase não trouxe modificações à cobertura vegetal natural. Um novo período de 
desenvolvimento iniciou-se com as políticas dos países Amazônicos, principalmente o Brasil, 
visando o desenvolvimento agrícola e o assentamento de imigrantes, em sua maioria 
agricultores sem-terra, oriundos de regiões densamente povoadas e/ou carentes, tais como o 
Sul e o Nordeste do Brasil. Um grande esforço para expandir a infra-estrutura de transportes, 

8 



Introdução 

..... ,,,,_ 
.0.151DS 
.$10I$ 
•1.s,oU 
G1s ..•• o 
o •. s lO .ss 
•:ss,:,ro 
.70,.,90 
•901111100 

Desmatamento (confinado ao estrato florestal) na Amazônia brasileira entre 1978 (acima) e 1988 (abaixo), estimado 

usando imagens do satélite LANDSAT de alta resolução (Fonte: Skole and Tucker, Science 260, 7 993). O desmatamento 

aumentou de 78 000 km2 em 1978 para 230 000 km2 em 1988. No mesmo estudo, a área total de hábitats afetados 

pelo desmatamento aumentou de 208 000 km2 em 1978 para 588 000 km2 em 7 988. Outra estimativa que utiliza uma 

diferente estratificação da floresta mostra um desmatamento total de 430 000 km2 até 199 7 (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 8razil, 1992). 
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com a abertura de rodovias, iniciou-se ao final dos anos 50 e expandiu-se através dos anos 70, 
abrindo grandes áreas de floresta ao desenvolvimento agrícola. Milhões de imigrantes 
precipitaram-se à Amazônia. Esses fatos, combinados a uma política de incentivos fiscais para 
o estabelecimento de grandes fazendas agropecuárias, causaram um pronunciado aumento 
nas taxas de desmatamento na Amazônia nos anos 80. As taxas de desmatamento 
estabilizaram-se, de certa forma, no início dos anos 90, mas as pressões para continuar as 
mudanças dos usos da terra estão ainda presentes: uma população crescente nos países 
Amazônicos e planos para continuar a construção de uma rede rodoviária cortando toda 
região. Além disso, a falta de uma agricultura sustentável na Amazônia tem retirado inúmeros 
agricultores de seus lotes e fomentado garimpos (ouro, cassiterita, diamantes etc), que se 
encontram espalhados por toda Bacia Amazônica e fazem surgir um grande número de áreas 
de desenvolvimento espontâneo e desmatamento. 

A perda de biomassa durante as queimadas e as alterações no equilíbrio de carbono na 
bacia, resultantes de mudanças na produtividade líquida do ecossistema, associadas ao 
estabelecimento de novas ou diferentes coberturas vegetais que se seguem ao 
desmatamento, podem ter efeitos significativos adicionais. A Amazônia contém quase a 
metade das florestas tropicais úmidas do mundo e uma grande área de savana tropical. A 
bacia é importante no metabolismo do sistema global, respondendo por aproximadamente 
10% da produtividade primária líquida global. A alta biodiversidade da região é igualmente 
importante. A derrubada seletiva de árvores tem alterado a estrutura e a composição de áreas 
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com florestas, particularmente no sudeste da Amazônia e ao longo dos cursos d'água. Essas 
práticas resultam na fragmentação do habitat, a qual pode levar a uma perda irreversível de 
biodiversidade. A atmosfera tropical é responsável por 70% do potencial oxidante global, e a 
Amazônia é uma importante fonte natural de metano e óxidos de nitrogênio. 

Todas essas modificações na Amazônia, uma vasta área de cerca de 7 milhões de km2, 

podem ter implicações climáticas, ecológicas e ambientais para a região, o continente e o 
globo. 

O LBA no contexto de desenvolvimento sustentável da Amazônia 

O uso sustentável de florestas na Amazônia deve basear-se num sólido 
entendimento científico do meio ambiente. Novas práticas somente serão bem 
sucedidas se seus métodos e objetivos considerarem os fatores e as demandas 
ambientais. O entendimento de ecossistemas naturais proporcionará o 
discernimento necessário à concepção de sistemas de manejo sustentável, os quais 
poderão emular as adaptações biológicas que se desenvolveram nas condições 
ambientais particulares da Amazônia. 

Um sólido conhecimento de como funciona o sistema natural é, portanto, um pré-requisito 
para se definir estratégias ótimas de desenvolvimento. As complexas interações entre solo, 
vegetação e clima devem ser medidas e analisadas de modo que os fatores limitantes de 
crescimento vegetal e preservação do solo possam ser estabelecidos. Desse modo, a primeira 
etapa na estratégia de pesquisa do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da 
Amazônia (LBA), no contexto de desenvolvimento sustentável, consiste em estudar o 
ecossistema natural. Ao mesmo tempo, tipos importantes de usos da terra e crescimento 
secundário serão estudados para identificar os fatores que controlam seu funcionamento. O 
entendimento de como os processos e seus controles ambientais variam entre florestas 
nativas, áreas agrícolas e florestas secundárias poderá permitir a identificação de fatores que 
limitam o sucesso de certas práticas de usos da terra. 

Novos conhecimentos e um melhor entendimento do funcionamento da Amazônia como 
uma entidade integrada e sua interação com o sistema global apoiarão o desenvolvimento de 
políticas nacionais e regionais a fim de impedir que tendências de exploração florestal causem 
mudanças irreversíveis nos ecossistemas da Amazônia. Tais conhecimentos, aliados ao 
aperfeiçoamento das capacidades e redes de pesquisa entre os países da Amazônia, 
estimularão a criação de estratégias alternativas de uso sustentável da terra, juntamente com 
estratégias de preservação florestal. 

O LBA está planejado para gerar novos conhecimentos com o intuito de entender o 
funcionamento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico da Amazônia. As 
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interações entre os usos da terra e a física do clima serão estudadas em uma gama de escalas, 
estendendo-se desde uma pequena área experimental à toda Bacia. Os ecossistemas naturais 
serão estudados em sítios de floresta nativa e cerrado. A conversão de florestas tropicais 
primárias em áreas agrícolas, ou em vegetação secundária, Juntamente com as contribuições 
de queimadas e desmatamentos, serão estudadas em relação à alteração nos ciclos de 
carbono e ciclos biogeoquímicos na vegetação, no solo e na atmosfera. As fontes líquidas dos 
principais gases do efeito estufa, oxidantes e aerossóis, e seu transporte na atmosfera, serão 
quantificadas. Mudanças nos regimes hidrológicos serão estudadas em relação às mudanças 
dos usos da terra em bacias fluviais. O uso da terra será estudado no contexto de suas causas 
físicas e sócio-econômicas. Modelos serão parametrizados e utilizados para extrapolar os 
resultados experimentais no espaço e no tempo, e para prever o futuro funcionamento da 
Amazônia como uma entidade e suas interações com o sistema global. 

Pesquisas no meio ambiente Amazônico são realizadas mais facilmente quando lideradas 
por instituições vinculadas à Amazônia. A cooperação internacional no LBA fortalecerá a 
capacidade de pesquisa dessas instituições de várias maneiras. A estratégia consiste em 
envolver instituições educacionais e de pesquisa, cientistas e estudantes, em todo o processo 
de pesquisa científica, desde o projeto e a implementação dos experimentos, passando pelo 
processamento e pela análise de dados, até a elaboração de relatórios e publicações 
científicas forma is. 

Perspectiva internacional 

No princípio dos anos 90, a comunidade científica brasileira, em resposta à 
preocupação mundial com respeito ao destino do meio ambiente da Amazônia, 
chamou atenção para a necessidade de um novo esforço multidisciplinar de 
pesquisa. A comunidade científica chegou a um consenso de que um esforço 
internacional de pesquisa deveria ser inicialmente edificado em torno de um 
abrangente experimento de campo, a ser realizado na Amazônia. A partir de então, 
um grande número de programas, agências e grupos individuais de pesquisa, na 
América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, têm colocado o LBA como 
prioridade em suas pautas. 

Atualmente, o LBA se encontra sob o aval do Programa Mundial de Pesquisas Climáticas 
("World Climate Research Programme", WCRP) como parte do" Global Energy and Water 
Cycle Experiment" (GEWEX) e do "lnternational Satellite Land Surface Climatology Project" 
(ISLSC P), e do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera (" lnternational Geosphere 
Biosphere Programme", IGBP) através de seu projeto" Biospheric Aspects of the Hydrological 
Cycle" (BAHC). Desde o início, o LBA tem sido apoiado programaticamente pelos projetos do 
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IGBP, "lnternational Global Atmospheric Chemistry Programme" (IGAC) e "Global Change 
and Terrestrial Ecosystems" (GCTE); pelo Programa Hidrológico Internacional(" lnternational 
Hydrological Programme", IHP) da UNESCO; e, recentemente, pelo projeto do IGBP, "Land 
Use and Cover Change" (LUCC), e pelo "lnternational Human Dimensions Programme" 
(IHDP). O Instituto Inter-americano de Pesquisas sobre Mudanças Globais (" Inter American 
lnstitute for Global Change", IAI), o qual apoia a dimensão pan-americana do LBA, vem 
elaborando seu programa de pesquisa de longo prazo em torno de assuntos que são da maior 
relevância para os objetivos do LBA. O LBA vem se tornando o primeiro projeto a ser apoiado 
pelos três maiores programas de pesquisa relativos às mudanças globais, climática e 
ambiental, a saber, IGBP, WCRP e IHDP, como uma de suas principais atividades. 

O LBA é uma resposta direta à Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, assinada 
durante a Rio-92, a qual demanda, de cada nação, determinar sua contribuição no inventário 
global de gases-estufa e os impactos de suas emissões naturais e industriais no poder oxidante 
da atmosfera global. 

O LBA objetiva fortalecer a Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, ao colocar 
ênfase no estudo de sistemas que degradam os recursos hídricos e o solo, em estudos do 
balanço ecológico e no aprimoramento das capacidades de pesquisas ambientais das 
instituições vinculadas à Amazônia. 

O LBA é uma iniciativa de pesquisa que pretende mobilizar um número de contribuições 
de pesquisas conjuntas para o Projeto Piloto de Proteção às Florestas Tropicais do Brasil (PP 
G7), principalmente através de seu sub-programa Centros de Excelência e Pesquisa Dirigida. 

O LBA necessita de forte comprometimento por parte de uma comunidade de pesquisa 
ampla e internacional, para prover os recursos humanos e financeiros necessários. Este 
desafio tem sido colocado a programas importantes, nacionais e internacionais, de 
financiamento à pesquisa nos três continentes (América do Sul, América do Norte e Europa). 
Alguns já alocaram recursos para as atividades iniciais do LBA. No entanto, novos e 
significativos comprometimentos em ambos os níveis de financiamento, nacional e 
multinacional, ainda são necessários para tornar possível esse esforço de pesquisa 
interdisciplinar. 

Justificativa e objetivos do LBA 

Atualmente, temos um incompleto entendimento de como a Amazônia se comporta 
como um sistema ambiental integrado e como seus vários ecossistemas respondem à 
intervenção antropogênica. Não obstante existirem alguns estudos quantitativos 
dos efeitos ambientais de grande escala resultantes do desmatamento da Amazônia, 
esses simplesmente extrapolaram os resultados de estudos de um único ou de 
poucos pontos para toda a bacia, com pouca consideração de suas diferentes zonas 
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Impactos globais de 
mudanças na 
Amazônia 

Amazônia: fonte ou 
sorvedouro de 
carbono? 

Plano experimental conciso do LBA 

ecológicas, hidrológicas e climáticas. A motivação do LBA consiste em aumentar o 
entendimento científico, por meio de estudos de campo e modelagem, de como a 
Amazônia atualmente funciona como uma entidade ambiental regional, e de como 
esse funcionamento é afetado pela mudança dos usos da terra e pelo clima, e como 
ela funcionará no futuro. 

A vasta extensão da Amazônia e sua posição no Trópico Úmido conferem à região um 
potencial para influenciar os balanços globais de energia, água e carbono; e não podemos 
prescindir dessa influência ao procurarmos entender de que modo o clima poderá se alterar 
no futuro. As trocas de energia, água, carbono e outros gases-traço e nutrientes, através dos 
sistemas atmosférico, ecológico e fluvial da Amazônia, necessitam ser quantificadas e 
compreendidas, em escalas desde uma pequena área experimental à toda bacia. Precisamos 
entender de que modo essas trocas serão alteradas pela conversão das florestas tropicais. 
Precisamos ser capazes de prever o impacto do desmatamento no funcionamento ecológico, 
climatológico e hidrológico da Amazônia, e de que modo isso poderá afetar a 
sustentabilidade de longo prazo da região. Precisamos ser capazes de prever o impacto dessas 
mudanças fora da Amazônia. 

Apenas recentemente, pesquisas colocaram-nos em posição de especular sobre o papel da 
Amazônia no balanço de carbono global. Alguns resultados indicam que as florestas da 
Amazônia assimilam carbono a baixas taxas; no entanto, devido à extensão da Amazônia, 
mesmo pequenas taxas de assimilação serão significativas em termos do balanço global de 
carbono. A taxa de assimilação pode ser muito sensível à temperatura, e a floresta pode 
mudar de sorvedouro à fonte de carbono para um aumento médio de temperatura de um 
grau ou menos. Quantificar o balanço de carbono da Amazônia, e descobrir de que modo 
esse balanço responderá ao clima e a concentrações de dióxido de carbono no futuro, 
consiste em uma alta prioridade no esforço internacional de prever o clima futuro. Ademais, 
informações dos estoques e fluxos de carbono são exigidos de todos os países sob os termos 
da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. O LBA contribuirá, através de medições e 
modelos aperfeiçoados, para tornar possível essas avaliações e para explorar cenários de 
mudanças futuras. 

As duas questões científicas fundamentais do LBA são: 

• De que modo a Amazônia funciona, atualmente, como uma entidade regional? 

• De que modo as mudanças dos usos da terra e do clima afetarão o funcionamento 
biológico, químico e físico da Amazônia, incluindo sua sustentabilidade e sua influência no 
clima global? 
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Introdução 

Os objetivos do LBA, baseados nessas duas abrangentes questões, podem ser resumidos 
como: 

• Quantificar, compreender e modelar os processos físicos, químicos e biológicos que 
controlam os ciclos de energia, água, carbono, gases-traço e nutrientes encontrados na 
Amazônia, e determinar como esses processos se associam à atmosfera global. 

• Quantificar, entender e modelar a resposta dos ciclos de energia, água, carbono, gases 
traço e nutrientes ao desmatamento, às práticas agrícolas e a outras mudanças dos usos 
da terra, e como essas respostas são influenciadas pelo clima. 

• Prever os impactos dessas respostas dentro e fora da Amazônia sob futuros cenários de 
mudanças dos usos da terra e do clima. 

• Determinar as trocas, entre a Amazônia e a atmosfera, dos principais gases-estufa, e 
gases-traço reguladores do potencial oxidante da atmosfera, e entender os processos 
reguladores dessas trocas. 

• Fornecer informações qualitativas e quantitativas para apoiar políticas de desenvolvimento 
sustentável e proteção dos ecossistemas da Amazônia, no contexto de seu funcionamento 
regional e global. 
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ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

O plano experimental se baseia na aplicação de uma abordagem multidisciplinar, 
integrando áreas de Ciências Humanas, Biológicas e Geociências. Os componentes de 
estudo individuais do LBA servirão a objetivos específicos de suas disciplinas, ao 
mesmo tempo contribuindo para os objetivos comuns do LBA. A combinação de 
esforços em um conjunto bem definido de temas, e uma série de estudos dirigidos, 
assegurarão a transferência de experiência, idéias e dados através das fronteiras 
disciplinares. 

Observações e modelos 

necessários aos objetivos do 

LBA em biogeoquím1ca e 

ecologia 

OBSERVAÇÕES BIOGEOQUIMICAS E DE ECOLOGIA TERRESTRE 

Anos 

Meses 

Dias 

Segundos 

1m 1 km 100km 1000 km 

MODELOS BIOGEOQUÍMICOS E DE ECOLOGIA TERRESTRE 

Anos 

Meses 

Dias 

.Segundos 

1m 1km 100 km 1000 km 
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A fim de proporcionar uma base coerente 
para os vários estudos a serem realizados no 
LBA - estudos que diferem, de forma 
extrema, em tema, localização, escala e 
abordagem - dois conceitos serão utilizados 
para estruturar a pesquisa: um baseado em 
gradientes de intensidade de usos da terra e 
de sazonalidade climática, e outro baseado 
em uma hierarquia de escalas espaciais e 
temporais. 

Para enfocar os aspectos ecofisiológicos 
e biogeoquímicos de diferentes estágios de 
conversão de florestas, os sítios 
experimentais propostos serão posicionados 
ao longo de duas transeções principais, 
atravessando gradientes de intensidade de 
usos da terra e de sazonalidade da 
precipitação (vide mapa na página 19). Uma 
transeção partirá de florestas tropicais 
pluviais perenifólias, no oeste da Amazônia; 
seguindo a leste, atravessará a região de 
Manaus, na Amazônia Central, e adentrará 
nas florestas tropicais úmidas 
subcaducifólias do Estado do Pará; então, 
seguindo ao sul, chegará à região de cerrado 
em torno de Brasília. Essa transeção enfoca 
solos de baixa fertilidade, e inclui áreas 
submetidas à conversão de florestas e ao uso 



agrícola por períodos de tempo relativamente longos. A segunda transeção partirá do norte 
do Estado de Rondônia e, seguindo a sudeste, alcançará a região central do Estado de Mato 
Grosso. Essa transeção enfoca solos mais férteis e áreas submetidas a uma recente conversão 
de florestas. Ambas as transeções atravessam gradientes de precipitação variando de cerca de 
2,5 a 1,2 metros por ano, e incluem regiões submetidas a pequena ou nenhuma política 
desenvolvi mentista àquelas de intenso uso da terra. Três ou quatro áreas de estudo intensivo 
serão organizadas ao longo de cada uma das transeções. Nessas áreas, serão conduzidos 
estudos de processos e monitoramentos ecológicos e biogeoquímicos. Conjuntos de torres 
instrumentadas serão dispostos nos principais tipos de usos da terra, incluindo florestas 
primárias. Para uma melhor caracterização da Amazônia, outras torres e outros 

monitoramentos serão alocados fora das 
transeções. 

Estudos de processos, em pequena 
escala, serão usados para investigar 
fenômenos biológicos, físicos e sócio 
econômicos por observação direta. Os 
resultados serão utilizados para descrever o 
funcionamento individual de cada 
componente do sistema total, e para auxiliar 
o componente de grande escala, o qual 
consistirá em medições e modelos sinóticos. 
O componente de grande escala deverá 
integrar o conhecimento obtido nos estudos 
de processos, traduzindo-o para escala da 
bacia, visando descrever os balanços de 
energia, água, carbono e gases-traço, e o 
funcionamento de toda região (vide 
diagramas). 

O componente observacional dos 
estudos de processos está confinado a um 
período de tempo de alguns anos. Portanto, 
incluirá ciclos diurnos e sazonais completos. 
Pode também incluir variações interanuais 
que se relacionam com variabilidades de 
maior prazo como o EI Nino-Oscilação Sul. 
Um entendimento maior dos processos 
nessas escalas de tempo permitirá a 
exploração de cenários de mudanças globais 
e regionais em décadas futuras através de 

Estratégia de pesquisa 

Observações e modelos 

necessários aos ob1etivos do 

LBA em física do clima e 

h1dro/og1a 

OBSERVAÇÕES DO SISTEMA FÍSICO-CLIMÁTICO E HIDROLÓGICAS 

Anos 

Meses 

Dias 

Segundos 

1m 1 km 100 km 1000km 

MODELOS DO SISTEMA FÍSICO-CLIMÁTICO E HIDROLÓGICOS 

Anos 

Meses 

Dias 

Segundos 

i m 1km 100 km 1000 km 
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modelos aperfeiçoados. 
Para conciliar os objetivos de grande escala do projeto com os estudos in situ de processos 

de pequena escala, o LBA deve adotar uma perspectiva de multi-escala que enfatizará uso de 
conhecimentos adquiridos em estudos de pequena escala para desenvolver e validar modelos 
de pequena, média e grande escala. Esses modelos serão, por sua vez, utilizados para explorar 
as conseqüências de uma série de cenários futuros de clima e usos da terra, visando fornecer, 
para os governantes e o público, avaliações da sustentabilidade de diferentes estratégias de 
desenvolvimento. 

Podemos, portanto, resumir a estratégia experimental do LBA como: 

• Medir, durante um longo prazo (3-5 anos), fluxos (energia, água, carbono, gases-traço) e 
estados (tipo e condição da vegetação, química do solo, práticas agrícolas etc), os quais 
governam a física do clima próximo à superfície, o ciclo de carbono e o funcionamento 
ecológico associado a diferentes usos da terra encontrados na Amazônia, e complementar 
essas medições com campanhas de observação intensivas. 

• Estruturar esses estudos para capturar os gradientes de intensidade de usos da terra e 
sazonalidade climática, e para abarcar uma hierarquia de escalas espaciais e temporais. 

• Realizar estudos de caso para entender os fatores que governam a conversão de florestas e 
controlam as estratégias locais de usos da terra, e realizar estudos de processos para 
desenvolver o entendimento das respostas ecológica, hidrológica, climatológica e 
biogeoquímica da Amazônia às mudanças de usos da terra. 

• Utilizar as medições e o entendimento dos processos para desenvolver e validar modelos 
baseados em processos de componentes do sistema (terrestre, fluvial, atmosférico), para 
enfocar as questões de pesquisa em escala local e, ou regional. 

• Desenvolver e aplicar métodos (sensoriamento remoto, técnicas de escala, assimilação de 
dados) que possam ser utilizados para integrar modelos de componentes do sistema em 
modelos de simulação de grande escala para enfocar as questões de pesquisa em escala 
Amazônica e, ou global. 

• Desenvolver metodologias que traduzam os resultados dos modelos de previsão 
climáticos, ecológicos, biológicos e hidrológicos, tanto para os componentes de pequena 
éscala do sistema, quanto para a grande escala, em uma forma adequada que permita aos 
tomadores de decisão elaborarem políticas de desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
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Mapa esquemático mostrando 

as áreas de pesquisa de campo 

do LBA As áreas principais 

fazem parte de duas 

transeções ecofis10/óg1cas e de 

usos da terra. Áreas 

secundárias de pesqwsa serão 

estabelecidas em toda 

Amazõnia. 

Estratégia de pesquisa 

A estratégia de pesquisa do LBA aprimora metodologias, redes de cooperação técnica e, em 
alguns casos, infra-estrutura de campo, desenvolvidas e estabelecidas em uma série de 
estudos internacionais prévios. Os componentes de física do clima e hidrologia se baseiam em 
experimentos anteriores, tais como HAPEX-MOBILHY (" Hydrologic Atmospheric Pilot 
Experiment, MOdelisation du Bllan HYdrique") e EFEDA (" ECHIVAL Field Experiment in 
Desertification Threatened Areas") na Europa, FIFE (" First ISLSC P Fiel d Experiment") e 
BOREAS (" Boreal Ecosystem-Atmosphere Study") na América do Norte, e HAPEX-Sahel 
(" Hydrologic Atmospheric Pilot Experiment in Sahel ") na África. Projetos na Amazônia, tais 
como CAMREX (" Carbon in the Amazon River Experiment" ), ABRACOS (" Anglo-Brazilian 
Amazonian Climate Observations Study") e RBLE (" Rondônia Boundary Layer Experiment" ), 
têm demonstrado a viabilidade de empreender esse tipo de pesquisa na Amazônia. De forma 
similar, os componentes ecológico e biogeoquímico do LBA se baseiam no ABLE 2A e 2B 
(" Amazon Boundary Layer Experiment" ), AGE(" Amazon Ground Emissions"), TRACE-A 
("Tropical Atmospheric Chemistry Experiment-Atlantic") e também no BOREAS. A estratégia 
de pesquisa do LBA é uma resposta direta ao conceito de "transeções de intensidade de usos 
da terra", recomendado para os trópicos úmidos pelo "Terrestrial Transects Science Plan" do 
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Apesar de que a estratégia de 

escalas do LBA baseia-se em 

parte em metodologias 

desenvolvidas em 

experimentos anteriores, 

diferentemente desses , o LBA 
irá estudar todo o ecossistema 

de forma integrada Isso 

reflete-se no cronograma de 

atividades de campo do LBA, 

que inclui monitoramento das 

características ambientais por 

vários anos. 

Plano experimental conciso do LBA 

1-10 m 
Éstudos de processos 
Sítios para vajidação 

Sítios para validação Sítios de estudos 
de processos 
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Uma nova geração 
de experimentos 
sobre interações 
S uperfí cie-B iosf era 
Atmosfera 

Estratégia de pesquisa 

IGBP. Porém, ao contrário dos experimentos anteriores, o LBA está preocupado com o destino 
de todo o ecossistema sob as condições de mudanças de clima e de usos da terra. Essa 
preocupação se reflete na estratégia de pesquisa com relação à escala de tempo das 
atividades de campo do LBA: o monitoramento das características ambientais básicas 
estender-se-á por vários anos com o intuito de capturar a dinâmica interanual do 
comportamento do ecossistema. 
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Interações entre a 
superfície e a 
Camada Limite 
Atmosfenca 

Plano experimental conciso do LBA 

TEMAS CIENTÍFICOS 

A pesquisa do LBA será organizada, do ponto de vista científico, em seis temas: Física do 
Clima, Armazenamento e Trocas de Carbono, Biogeoquímica, Química da Atmosfera, 
Hidrologia de Superfície e Subsuperfície e Qualidade de Agua, e Mudanças dos Usos da Terra 
e da Cobertura Vegetal. A maioria dos estudos de componentes individuais é 
interrelacionada, tanto do ponto de vista observacional quanto de metodologia, o que impõe 
e ao mesmo tempo garante a integração entre os componentes. 

Física do Clima 

Esse componente do LBA estudará o transporte de energia e água na fase 
atmosférica dos ciclos de água e energia, e de que modo as interações entre a 
vegetação e a atmosfera influenciam esses ciclos. 

A superfície terrestre nos Trópicos e a atmosfera formam um sistema fortemente acoplado. 
Os fluxos de superfície não somente controlam as entradas de água e energia na atmosfera, 
mas dependem, eles mesmos, das propriedades dinâmicas e termodinâmicas da camada 
limite atmosférica, através de uma seqüência de processos envolvendo nebulosidade, 
conteúdo de água no solo, evaporação, hidrologia de superfície e subsuperfície e cobertura 
vegetal. A primeira tarefa do componente de Física do Clima do LBA consiste em observar e 
modelar os processos entre a superfícies e a atmosfera. 

• Quais são os controles meteorológicos e da superfície nos fluxos de energia e água, e 
como eles variam no espaço, em toda Amazônia, e no tempo, sazonal e ínteranualmente, 
de modo a afetar os balanços regionais de energia e água? 

Para responder a essas questões, o programa de medições no campo será implementado ao 
longo de transeções, em sítios contendo torres instrumentadas; os sítios serão 
adequadamente espaçados ao longo dos gradientes ecoclimatológicos existentes dentro da 
Amazônia (mapa na página 19). Serão realizadas medições de variáveis meteorológicas e das 
trocas de energia, vapor d'água e dióxido de carbono à superfície. Uma parte dos sítios 
experimentais poderá ser instrumentada para medir fluxos de gases-traço, conforme 
mencionado na seção de Biogeoquímica adiante. Medições das propriedades de fisiologia 
vegetal e de física dos solos, que controlam esses fluxos, serão realizadas. Os sítios serão 
usados para determinar os principais mecanismos de controle meteorológico e de superfície 
sobre a magnitude e o ciclo dos fluxos de energia, vapor d'água, C02 e quantidade de 
movimento, e fornecerão dados de calibração e validação para modelos unidimensionais. 
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Temas científicos 

Monitoramento 
contínuo do clima e 
do solo 

Análise da 
sensibilidade dos 
modelos 

.Áreas principais de 
pesquisa: Rondônia e 
Pará 

Padrão "espinha de peixe" de / 988, típico dos 

desmatamentos dos projeto: de colonização em Rondônia 

iss» estrutura de cobertura vegetal leva ao problema da 

agregação na /Jgaçào dos processos da superfície com a 

atmosfera Nas escalas menores, representadas por faixas 

de florestas (tons avermelhados) e áreas desmatadas (tons 

esverdeados), a questão é calcular o efeito agregado na 
interação com a camada limite. Em relaçao ao domínio de 

mesoescala, valores limites de área remanescente de 

floresta-área desmatada, que ainda podem alterar as 

circulações de mesoescala e, portanto, afetar o clima 

regional, necessitam ser mvestigados. Compare esse 

padrão com aquele da págma 38 (Fonte: NASA LANDSAT 

Pathfinder Project ). 

Além desses sítios bem instrumentados, haverá uma rede de estações realizando um contínuo 
monitoramento do solo e clima. A maior parte das estações estará localizada em regiões 
esparsamente instrumentadas da Bacia Amazônica, onde serão efetuadas medições climáticas 
e de umidade do solo, juntamente com a caracterização da estrutura da vegetação, a qual é 
parte dos componentes de Carbono e Biogeoquímica do LBA. Os dados das estações serão 
utilizados mais para teste do que para a calibração dos modelos. 

Os dados e modelos calibrados para esses sítios serão utilizados para determinar de que 
modo o ecossistema natural controla seu uso d'água e sobrevive à estação seca. Análises de 
sensibilidade dos modelos fornecerão indicações de como as mudanças climáticas afetam a 
sustentabilidade de ecossistemas. 

Dos sítios com torres instrumentadas, dois (Rondônia e Pará, vide figura à página 19) serão 
classificados como áreas de medições intensivas (i.e., áreas principais de pesquisa), onde 
existirá uma concentração de estudos visando compreender os efeitos da mudança de usos da 
terra no clima, no armazenamento e trocas de carbono, e na biogeoquímica; e os efeitos, sob 
condições de mudança climática, na sustentabilidade dos sistemas natural e perturbado 
quanto aos usos da terra. Enquanto estudos no Pará estarão mais voltados a questões 
ecológicas, no sítio em Rondônia um estudo de campo de mesoescala será realizado a fim de 
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investigar os mecanismos que relacionam 
mudanças dos usos da terra com o clima, e 
enfocará as seguintes questões: 

• Quais são os mecanismos de mesoescala 
a partir dos quais diferenças nas 
características de superfície se 
transformam em anomalias climáticas e 
meteorológicas de grande escala? 

• Qual é o papel da convecção seca e 
úmida na transferência de energia e 
como ela se modificará com padrões 
diferentes de usos da terra? 

Visando enfocar a questão das interações de 
coberturas vegetais heterogêneas com a 
baixa atmosfera e o clima em mesoescala 
(102-104 km2), serão feitas medições, no sítio 
em Rondônia, dos fluxos em áreas de 
floresta, de regeneração e de pastagem, e 
estendidas para todo domínio de mesoescala 
utilizando-se técnicas de escala. Durante 
duas curtas campanhas, a rede de superfície 
básica será expandida com a adição de uma 
rede suplementar de estações de 
radiossondagem, observações de aviões 
instrumentados (incluindo lançamento de 
sondas e medições de transferência radiativa) 
e içamentos de balão cativo. Aviões 

instrumentados serão utilizados para medir fluxos médios em área, e avaliar a 
representatividade das medições pontuais nos sítios. Técnicas de sensoriamento remoto serão 
utilizadas para fornecer informação sobre os fluxos de radiação, a precipitação e as 
características da superfície dentro do domínio de mesoescala. Então, modelos 
meteorológicos de mesoescala, com resolução espacial da ordem de quilômetros, serão 
utilizados para investigar o comportamento da camada limite atmosférica, das circulações 
atmosféricas e da formação de nuvens, e como eles combinam para produzir diferentes climas 
sobre áreas desmatadas e de floresta nativa. 

Convecção úmida é o principal caminho através do qual água, energia e gases-traço são 

Diferença de precipitação anual 

calculada pelo Modelo de 

Circulação Geral do Hadley Centre 

no caso da floresta tropical da 
Amazônia ser substituída por 

pastagem. O LBA irá fornecer os 

dados para melhorar esses 

modelos (Fonte: ABRACOS e 

Hadley Centre, 1994). 
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Assimilação de Dados 
4-Dimensional 

Modelos de 
Circulação Geral: 
sensibilidade à 
cobertura vegetal da 
superfície 

Temas científicos 

transportados da camada superficial da atmosfera para a troposfera. Presume-se que grande 
parte dos impactos da mudança de usos da terra sobre a precipitação e o clima ocorre devido 
a mudanças na intensidade e freqüência de precipitações convectivas. Até o presente 
momento, não há um conjunto de dados de convecção tropical úmida sobre a superfície. As 
medições, portanto, particularmente de campanhas na estação chuvosa, serão de grande 
valor para a validação de esquemas de nuvens e convecção de todos os Modelos de 
Circulação Geral. Um sítio será estabelecido em Rondônia onde uma rede de pluviômetros e 
radar serão usados para validar estimativas de precipitação feitas com o satélite TRMM. 

Um sistema 4-dimensional de assimilação de dados (4DDA) e de modelagem será 
aperfeiçoado, operacionalizado e implementado para a Amazônia e regiões adjacentes para 
um período contínuo de alguns anos, e utilizado em combinação com os Modelos de 
Circulação Geral para responder às seguintes questões relativas aos processos climáticos de 
grande escala (continental e global): 

• De que modo a precipitação da Amazônia é controlada pela interação de grande escala 
entre superfície e atmosfera? Quais áreas da Amazônia têm maior influência na 
precipitação, e como isso varia no tempo? 

• Qual é a importância relativa da Amazônia em gerar seu próprio clima em oposição ao 
papel das forçantes externas de escala planetária, e no sentido oposto, qual é a influência 
da Amazônia no clima global7 

• De que modo o clima da Amazônia se modificará em resposta às mudanças nos usos da 
terra e nas forçantes climáticas globais? 

Os dados de entrada básicos serão fornecidos pela rede meteorológica convencional, a qual 
será melhorada para atender às necessidades do LBA. Os dados de superfície do LBA e de 
aviões instrumentados serão utilizados para validar os produtos do esquema 4DDA, os quais 
também incluirão escoamentos fluviais derivados de um modelo macro-hidrológico. O 
sistema produzirá séries temporais de dados de superfície e atmosféricos em uma grade de 40 
km. 

Estudos prévios com Modelos de Circulação Global indicam que mudanças de grande 
escala da cobertura vegetal da Amazônia poderão afetar o clima regional (figura na página 
anterior). Estudos de sensibilidade com esses modelos têm mostrado que descrições realísticas 
da superfície são críticas aos resultados. Por exemplo, os efeitos climáticos previstos para um 
desmatamento de grande escala podem ser fortemente dependentes do albedo, da 
rugosidade da superfície e das propriedades hidráulicas dos solos. A variabilidade espacial 
desses e de outras propriedades ainda não estão bem estabelecidas para a Amazônia. 

A informação e o entendimento derivados a partir de estudos diagnósticos e simulações 
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com modelos serão aplicados para avaliar o impacto da variabilidade e das mudanças 
climáticas, natural e antropogênica, sobre a Amazônia, particularmente se isso afeta os 
recursos hídricos e seu papel crítico em manter o balanço ecológico nos níveis regional e 
global. Um melhor conhecimento dos processos físicos do clima, bem como um melhor 
conjunto de dados atmosféricos e de superfície, também servirão para melhorar a 
confiabilidade dos atuais modelos de previsão de tempo para a Amazônia. 

Armazenamento e Trocas de Carbono 

A Amazônia constitui-se em um grande reservatório global de carbono. A conversão 
de florestas na Amazônia é uma fonte líquida de carbono para a atmosfera, 
enquanto recentes medições indicam que florestas nativas provavelmente são 
sorvedouros líquidos. A importância da assimilação de carbono na regeneração de 
florestas em áreas abandonadas não está claramente estabelecida. Essas questões 
representam incertezas no balanço global de carbono e ambos podem influenciar a 
concentração de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, interagir com o 
sistema climático. 

Mudanças no estoque de carbono ocorrem quando existem mudanças de usos da terra ou de 
cobertura vegetal (e.g., queimadas, remoção, derrubada, plantio e regeneração), mas 
também resultam de mudanças do equilíbrio entre fotossíntese e respiração decorrentes de 
variações nas condições físicas e químicas. São necessários estudos para determinar tanto a 
extensão de diferentes usos da terra, quanto os fluxos e estoques de carbono associados a 
esses usos. Essas questões levam às seguintes perguntas: 

• De que modo mudanças de usos da terra afetarão o balanço líquido de carbono entre 
eçossistemas terrestres e a atmosfera? Ecossistemas de florestas nativas funcionam como 
sorvedouros líquidos de carbono? 

• Qual é ê! extensão dos reservatórios de carbono na vegetação e no solo de florestas 
nativas, secundárias e florestas sujeitas à extração seletiva, savanas e áreas agrícolas? 
Quais são as taxas líquidas de troca de carbono entre a atmosfera, vegetação e solo, e de 
que modo a extensão dos reservatórios e as taxas de troca são alteradas por perturbações 
naturais e antropogênicas? 

Essas P,erguntas serão enfocadas utilizando-se duas abordagens: uma do tipo inventário, que 
contabiliza a extensão das diferentes coberturas vegetais e os reservatórios de carbono na 
vegetação e solo a ela associados; e a determinação direta do balanço entre fotossíntese e 
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respiração, utilizando-se medições de C02, sob várias condições, em algumas áreas 
experimentais representativas. Os valores de estoque de carbono na vegetação e no solo por 
unidade de área para vários tipos de usos da terra possuem ainda grande incerteza. Para cada 
tipo principal de vegetação, os estoques de carbono devem ser medidos ao longo de 
gradientes regionais de intensidade de usos da terra e de clima, desde florestas tropicais até 
cerrados. De modo a elucidar a variabilidade sazonal e interanual, e a sensibilidade das trocas 
de carbono às variáveis climatológicas, sistemas de covariância de fluxos turbulentos serão 
operados de forma (quase) contínua por vários anos, em harmonia com os experimentos do 
componente de Física do Clima do LBA. Além disso, medições da estrutura do dossel, das 
concentrações e fluxos no interior do dossel, e da respiração do solo serão necessários. Dados 
de fluxo serão relacionados ao clima e à estrutura da vegetação através do uso de modelos 
que incorporem componentes bioquímicos, fisiológicos e micrometeorológicos. 

Informações geradas através dessas atividades serão usadas para abranger escalas maiores 
nos níveis regional e da Bacia Amazônica. Serão utilizados modelos dos processos e sistemas 
de informações geográficas (SIG). A obtenção de fluxos de carbono, em curtas escalas de 
tempo, consistentes com as trocas calculadas de água e energia, será feita por modelos 
biosfera-atmosfera calibrados. O modelo regional de previsão de tempo do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) será aprimorado com rotinas de 
simulação de transporte vertical e horizontal de C02 e outras espécies químicas. Os produtos 
do 4DDA desse modelo, validados por medições de aviões instrumentados e in situ, serão 
usados para quantificar o balanço de carbono para a maior parte da América do Sul. 
Experimentos de sensibilidade com Modelos de Circulação Global serão utilizados para 
investigar de que modo o equilíbrio de carbono em grande escala se modificará face a 
diferentes usos da terra e cenários de aquecimento global, e de que modo processos de 
realimentação amplificarão ou reduzirão a esperada taxa de crescimento de C02 atmosférico. 

1989 
(milhões de toneladas) 

1979 
(milhões de toneladas) 

A conversão de florestas e outras vegetações 

arbóreas contribui para o aumento de dióxido de 

carbono atmosférico; 240 milhões de toneladas 

de carbono foram liberadas anualmente para 

atmosfera devido ao desmatamento n;, Amérk» 

tropical entre 1979 e 1989. O LBA fornecerá 

novos dados para quantificar os estoques e fluxos 
de carbono em diferentes componentes do 

ecosistema Amazônico e ajudará a minimizar as 

incertezas atuais (Fonte. Projeto Pathfinder NASA 

LANDSAT). 
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Biogeoquímica 

Os estudos biogeoquímicos investigarão de que modo a conversão de florestas 
tropicais influencia a dinâmica de nutrientes e os fluxos de gases-traço na Amazônia. 
As investigações demandam consideração explícita dos efeitos de conversão de 
florestas para usos agrícolas, regeneração e extração seletiva, nos balanços, nos 
fluxos e nas trocas. Implicitamente, a compreensão desses efeitos para florestas 
nativas também é necessária. 

A alteração antropogênica de ecossistemas naturais e sua conversão em áreas agrícolas 
mudam o armazenamento de nutrientes e suas taxas de reciclagem. Os fluxos de nutrientes 
também são alterados pela volatilização dos estoques de carbono e nitrogênio durante 
queimadas. Maiores modificações nos padrões de reciclagem dos nutrientes podem ocorrer 
fora do período de manejo das áreas alteradas, por exemplo quando pastagens envelhecem 
ou degradam-se. Essas mudanças têm influência no balanço de carbono, nos fluxos de gases 
traço e na química da água de superfície e subsuperfície, e provavelmente são o principal fator 
limitante da sustentabilidade de um ecossistema alterado. A questão central é, portanto: 

Balanços de 
nutrientes nas 
plantas e no solo 

• De que modo os estoques, as taxas de reciclagem e os balanços de nitrogênio, fósforo, 
potássio, cálcio, magnésio e alumínio se modificam sob diferentes usos da terra e 

coberturas vegetais, e como essa 
modificação afeta a sustentabilidade da 
produção agrícola e as taxas de regeneração 
e acumulação de carbono em pastagens 
abandonadas e florestas secundárias? 
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Estudos sobre os efeitos da mudança de usos 
da terra na dinâmica de nutrientes em solos e 
plantas examinarão os reservatórios e as 
taxas de reciclagem dos nutrientes nos 
mesmos conjuntos de sítios com distintos 
padrões de usos da terra do componente 
Armazenamento e Trocas de Carbono. De 
maior interesse são os mecanismos a partir 
dos quais os ciclos de nitrogênio e fósforo 
são a Iterados por perturbações 
antropogênicas. Os estoques totais de 
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio e alumínio em solos, vegetação e 
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culturas serão medidos. A reciclagem desses nutrientes entre solo e vegetação, e as perdas 
por transporte gasoso e aquático também serão determinados. O papel do fósforo e de 
outros nutrientes no controle da produtividade de pastagens e na regeneração de florestas 
será avaliado ao longo das transeções ecoclimáticas mencionadas anteriormente. 

Solos de Terra Firme, solos de várzea, de áreas inundadas e aluviões, e a vegetação da 
Amazônia, trocam quantidades significativas de gases-traço com a atmosfera. Essas três 
fontes possuem diferentes mecanismos de controle que podem ser alterados pela mudança 
dos usos da terra. O LBA dará ênfase na quantificação de fluxos entre a superfície e a 
atmosfera e na determinação de como vários fatores controlam esses fluxos. Maior prioridade 
será dada aos óxidos de nitrogênio e ao metano, dos quais a Amazônia é uma fonte global 
significativa. Menor prioridade será dada ao monóxido de carbono, a compostos orgânicos 
voláteis e gases sulfúricos reduzidos. 

Gases-traço de interesse são aqueles importantes nas propriedades radiativas da 
troposfera (e.g., óxido nitroso e gases sulfúricos reduzidos), aqueles que regulam o balanço 
de oxidação (e.g., monóxido de carbono, óxido nítrico, dióxido de nitrogênio e gases 
orgânicos voláteis), e o gás metano que tem ambas as funções. As questões de pesquisa são: 

• Quais são os fluxos dos gases-traço entre a atmosfera e ecossistemas (tanto os de Terra 
Firme quanto os de várzea e áreas inundadas) na Amazônia? Como esses fluxos, com 
ênfase especial nos óxidos de nitrogênio e no metano, são afetados por mudanças de usos 
da terra? Como mudanças de usos da terra alteram o balanço de oxidantes na Amazônia? 

Fluxos de gases-traço serão medidos em vários pontos ao longo de gradientes de intensidade 
de usos da terra e condições ecoclimáticas. Métodos micrometeorológicos e de câmaras 
(" enclosures") são as duas principais abordagens no estudo de trocas biosfera-atmosfera dos 
gases-traço. Métodos de câmara permitem medições rápidas de gases-traço de curta 
(reativos) e longa vida média, em pequenas áreas, o que torna as manipulações experimentais 
viáveis, tanto técnica quanto economicamente. Métodos micrometeorológicos serão 
aplicados a partir de diversas plataformas observacionais, como torres instrumentadas, balões 
cativos e aviões instrumentados. Em uma escala maior, estudos de balanço serão possíveis 
utilizando modelos de transporte atmosférico e medições à superfície ou de aviões 
instrumentados. Estudos deverão ser realizados sobre os gradientes subjacentes de controles 
naturais, os quais incluem precipitação e intensidade de seca, associações de vegetação, tipo 
e fertilidade do solo, drenagem e topografia. Modelos de ecossistema serão utilizados para 
prever a produção e emissão de gases-traço. 
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Química da Atmosfera 

O componente de química da atmosfera proverá uma base de conhecimento para 
determinar as trocas, entre a Amazônia e a atmosfera global, de gases do efeito 
estufa, oxidantes e aerossóis, com o objetivo de permitir compreender os processos 
mais importantes e avaliar as conseqüências decorrentes de um rápido 
desenvolvimento da região. 

A Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas demanda que cada nação determine a 
contribuição de suas emissões, naturais e industriais, no inventário global de gases-estufa, 
aerossóis e oxidantes. Estima-se que a Amazônia contribuí como importante fonte (em alguns 
casos, sorvedouro) de espécies químicas relevantes, tais como C02, CH4, N20, 03, óxidos de 
nitrogênio, CO, outros hidrocarbonetos, NH3 e partículas orgânicas. Presume-se que essa 
contribuição será fortemente afetada por atividades humanas nas próximas décadas, tais 
como desmatamentos, mudanças de usos da terra, queimadas e colonização. Necessita-se 
entender de que modo os ecossistemas nativos da Amazônia interagem com a atmosfera, e 
de que modo perturbações antropogênicas poderiam modificar essas interações no presente 
e no futuro. 

O plano experimental do componente de Química da Atmosfera do LBA está estruturado 
para obter esse entendimento. O plano inclui a combinação de medidas de longo prazo à 
superfície, e campanhas intensivas de dois meses com aviões instrumentados, conforme 
ilustrado na figura à página 31. As observações serão utilizadas para enfocar a seguinte 
questão: 

• Nos ecossistemas da Amazônia, quais são os fluxos entre biosfera e atmosfera de gases 
estufa, oxidantes e aerossóis (incluindo seus precursores)? 

Uma rede de 2-6 estações de coleta de dados à superfície será definida para as observações 
de longo prazo de química da atmosfera e de trocas entre biosfera e atmosfera. 
Concentrações e fluxos de C02, CH4, N20, 03, CO, NOx, outros hidrocarbonetos, gases 
sulfúricos reativos e partículas de aerossol serão medidos, em escala pontual, com métodos de 
câmara e, em escala local, com torres instrumentadas. Maior ênfase será dada a medidas de 
fluxos por observação direta (e.g., correlação e acumulação de vórtices turbulentos) de 
espécies químicas acessíveis ((02, 03, NOx, NOy); para outros gases (e.g., N20, CO, 
hidrocarbonetos exceto metano, gases sulfúricos), utilizar-se-ão abordagens de similaridade, 
criados para serem calibrados pelas medidas diretas de fluxos. As medições serão realizadas 
por vários anos, a fim de englobar variações episódicas, sazonais e interanuais de gases-traço. 
Os sítios estarão estrategicamente localizados ao longo de gradientes ecológicos e 
climatológicos, e coincidirão com aqueles dos componentes de Carbono e Biogeoquímica do 
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LBA equipados com torres instrumentadas. 
As medições de longo prazo obtidas por torres instrumentadas serão complementadas 

durante as campanhas intensivas por levantamentos de fluxos entre biosfera e atmosfera em 
escala Amazônica, usando o avião P-3B da NASA. O P-3B será equipado com instrumentação 
micrometeorológica para medição dos fluxos, correlação/acumulação de vórtices turbulentos, 
de C02, CH4, H20, 03, CO, e possivelmente também N20, NOx, hidrocarbonetos e aerossóis. 
Quantidade de movimento e fluxos por calor sensível serão também medidos, 
complementando a rede de medições com torres instrumentadas dos componentes de Física 
do Clima e Biogeoquímica. As medidas por aeronave também incluirão equipamentos de 
monitoramento "lidar" de aerossol e ozônio para documentar a estrutura vertical da camada 
limite atmosférica. Um número de espécies químicas adicionais será medido a bordo da 
aeronave, incluindo hidrocarbonetos, halocarbonetos (traçadores de influência industrial), 
composição e distribuição de tamanho dos aerossóis, e 222Rn (traçador do ar da superfície). Os 
planos de vôo serão definidos para cobrir uma gama de ambientes naturais e perturbados, e 
será cuidadosamente coordenado com as observações de torres instrumentadas. 

• Quais são os transportes líquidos de gases-estufa, oxidantes e aerossóis da Amazônia para 
a atmosfera global? 

Tropopausa (17km) - - - - - - - - - - -~ ER:2NVBS?F - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fluxo de saída por convecção 
Dinâmica/química próxima à tropopausa 

DC-8 
~ Fluxos de entrada/saída da Bacia 

Química da Troposfera 

~ INPE Bandeirante 
~ Química da Troposfera 

P-3B 
Fluxos de Superfície 
Dinâmica da CLA 

~ 
Fluxo de entrada/saída da Bacia 

C02, CH4, Np 
03, NOx, NO~, CO, hidrocarbonetos 
Aerosóis, COS, NH3 

Atlântico 

Poluição 
costeira Floresta Terras úmidas 

(várzea) 
Pastagem 

Bacia Amazônica 
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Medições dos aviões DC-8 e P-3B da NASA, e Bandeirante do INPE serão utilizadas para 
determinar as concentrações de gases-traço sobre a Amazônia e, juntamente com o modelo 
de assimilação de dados 4-dimensional (4DDA) do CPTEC, os fluxos desses gases através das 
fronteiras da bacia. Participação de um quarto avião (NASA ER-2 ou NSF WB57B), de maior 
altitude de vôo, será solicitada para explorar a região da tropopausa. O CPTEC dará apoio às 
atividades diárias de operação das aeronaves através de previsões de tempo. Essas previsões 
serão de grande importância na identificação de regiões de fluxos de entrada/saída através 
das fronteiras da Amazônia. Convecção profunda possui um papel crítico em determinar as 
trocas de ar e gases-traço entre a Amazônia e a atmosfera global, e um importante elemento 
das campanhas com aviões será o de melhor entender os processos dinâmicos envolvidos. 

Os instrumentos de medida a bordo do DC-8 incluirão aqueles para medições de gases 
estufa ((02, CH4, N20), oxidantes e precursores (03, OH, NO., CO, hidrocarbonetos), 
aerossóis e precursores (espécies de enxofre, NH3), e traçadores de fontes (tais como 
halocarbonetos, 222Rn). O Bandeirante será equipado para medir 03, CO, CH4, CO, N20 e 
aerossóis. Perfis verticais de 03 a partir de sondas de ozônio (quatro estações de medição de 
03 na Amazônia, três sondas por semana) complementarão os perfis verticais medidos com 
aviões e essas medidas podem ser estendidas para todo ano. 

Tendo em vista que as campanhas com aeronaves instrumentadas oferecem somente uma 
cobertura espacial e temporal limitada, modelos tridimensionais de traçadores químicos serão 
essenciais para quantificar os fluxos de gases-traço através das fronteiras da Amazônia. Esses 

modelos utilizarão observações 
meteorológicas assimiladas (e.g., do CPTEC) 
e incluirão uma capacidade de simulação 
qufmica. Fluxos observados entre biosfera e 
atmosfera fornecerão as condições de 
contorno à superfície. Simulação das 
concentrações das espécies qufmicas 
medidas a bordo da aeronave servirá para 
testar e refinar os modelos. Além de sua 
importância na interpretação de dados pós 
campanha, os modelos terão um papel chave 
no planejamento pré-campanha pela 
identificação dos padrões de transporte 
proeminentes e dos gradientes químicos que 
exigirão investigação pelo avião. 
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Modelos para 
escoamento na Bacia 

Temas científicos 

Hidrologia de Superfície e Subsuperfície e Química da Água 

A Amazônia é uma região dotada de abundância de água e se constitui no maior 
sistema fluvial do mundo, com áreas de várzea periodicamente inundadas. As 
mudanças de usos da terra resultarão em significativas alterações no movimento de 
água, no transporte de sedimentos e na química dos sistemas fluviais da região. 

O componente hidrológico acompanhará a quantidade e qualidade da água durante seu 
movimento através das fases superficial e subsuperficial do ciclo hidrológico. A resposta 
hidrológica da bacia Amazônica às mudanças de usos da terra e clima será estabelecida. 
Quatro questões científicas serão enfocadas: 

• Qual seria a resposta no volume e no comportamento temporal do escoamento no rio 
Amazonas às mudanças no clima, particularmente precipitação e evaporação, como 
previsto pelos Modelos de Circulação Geral, ou que podem ocorrer como resposta à 
mudança de grande escala dos usos da terra? 

Esquemas de propagação da onda de cheia (" river routing ") serão desenvolvidos para 
reproduzir o escoamento em todas as localidades ao longo do Amazonas e de seus 
tributários, o que demandará um melhoramento dos atuais mapas de elevação da bacia 
Amazônica. Os esquemas serão usados para propagar por toda bacia o termo de "runoff" 
previsto pelos Modelos de Circulação Geral. Os esquemas de propagação (figura à página 34) 
serão também usados em combinação com um modelo hidrológico em escala Amazônica 
para estimar a evaporação como uma diferença entre a precipitação e o "runoff" somado a 
variações no armazenamento de água no solo. Essas estimativas serão utilizadas para validar 
modelos meteorológicos de grande escala e seus sub-modelos. As conseqüências de 
mudanças de grande escala de usos da terra e de mudanças climáticas no comportamento 
hidrológico do rio Amazonas serão exploradas acoplando-se modelos hidrológicos em escala 
Amazônica com um Modelo de Circulação Geral. 

• Quais são os armazenamentos e fluxos de água, e os controles no movimento de água e 
solutos em pequenas bacias homogêneas? Como as mudanças de usos da terra afetam a 
sustentabilidade do ecossistema para diferentes tipos de solo e topografias, e como os 
modelos de grande escala podem ser melhorados para representar esses processos de 
pequena escele? 

Bacias com florestas nativas e desmatadas de alguns quilômetros quadrados serão 
instrumentadas para realizar medições, com alta resolução temporal, de descarga, 
precipitação, evaporação, interceptação, mudanças no armazenamento de água do solo, 
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fuga de água subterrânea, e descarga e transporte de sedimentos. O termo de perdas e a 
evaporação serão modelados utilizando modelos hidrológicos e hidroquímicos distribuídos, 
conceituais, e com grande resolução. Informações de entrada para esses modelos serão os 
dados de estações, localizadas dentro das bacias, que formam parte da rede meteorológica de 
grande escala e da rede medidora de fluxos. Visto que as nascentes do Amazonas possuem 
um importante papel na definição do transporte e da biogeoquímica de sedimentos, duas 
pequenas bacias serão escolhidas nos Andes: uma com floresta, outra desmatada. Outras 
duas serão escolhidas dentro de bacias de maior escala (102-105 krn-): uma com floresta, 
outra desmatada. Essas últimas fazem parte do experimento de campo de mesoescala em 
Rondônia. 

• Quais são os padrões espaciais e temporais do armazenamento e fluxos de superfície e 
subsuperfície nos solos e nos rios da bacia Amazônica, e como eles são influenciados pelas 
variações climáticas e de usos da terra? Quais são as características da água do solo e qual 
o escoamento fluvial para bacias de mesoescala e como podem ser previstos? 

Uma abordagem de bacias de drenagem aninhadas será utilizada como um esquema de 
interpretação de modelos hidrológicos distribuídos com diferentes resoluções espaciais, 
aplicados a pequenas bacias uniformes (- 1 O km2), uma bacia maior com cobertura vegetal 
heterogênea (103-1 os km2) e todo sistema fluvial da Amazônia (107 km2). Bacias de drenagem 
de mesoescala em montanhas e planícies (102-1 os km2) serão estudadas. Essas bacias serão 
suficientemente grandes para conter uma variedade de tipos de solo e usos da terra, mas 
pequenas o suficiente para serem fortemente influenciadas pelas mudanças de usos da terra. 
Ainda que os solos da maior parte da Amazônia tenham sido relativamente bem estudados 
durante levantamentos pedológicos de baixa resolução, as propriedades hidráulicas, entre 
outros parâmetros importantes, não estão bem definidos para muitas categorias de solos. 
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Medições de campo serão feitas visando determinar esses parâmetros para as principais 
categorias de solos da Amazônia. Para prever processos de escoamento em bacias dessa 
extensão, são necessárias parametrizações da heterogeneidade espacial do solo, da 
topografia, da cobertura vegetal e da precipitação. Uma abordagem de modelagem 
distribuída será utilizada para reproduzir solos, topografia e distribuição de precipitação, de 
modo que o efeito dos usos da terra possa ser isolado. Os modelos serão validados com as 
medidas do termo de perdas e serão utilizados, então, para investigar outros cenários de usos 
da terra ou clima. 

Estudos de dinâmica da química da água de superfície e subsuperfície enfocarão os 
caminhos onde a química da água é alterada por mudanças de usos da terra e cobertura 
vegetal. Mudanças na dinâmica do carbono, nitrogênio e fósforo nas zonas ripárias e na calha 
são de particular interesse. Como os rios da região representam a interação integrada dos 
processos hidrológicos com a superfície, o entendimento de como a matéria orgânica e a 
composição de nutrientes dos rios respondem à conversão de florestas é um pré-requisito 
essencial na avaliação do impacto da mudança de usos da terra no funcionamento ecológico 
e na sustentabilidade da região. 

• De que modo os caminhos e os fluxos de matéria orgânica, nutrientes e elementos 
associados através dos "corredores fluviais" (zonas ripárias, planícies de inundação, calha e 
áreas alagadas) mudam em função da cobertura vegetal? 

Duas abordagens principais serão utilizadas no estudo de como mudanças na cobertura 
vegetal afetam a química da água. A primeira, que consiste no estudo de rios de menor 
ordem, investiga os controles no movimento de material desde a Terra Firme, através das 
zonas riparias. até os rios. Esses rios de menor ordem drenarão bacias com diferentes usos da 
terra. A segunda abordagem consiste em modelar os elementos do balanço em uma grande 
escala. Essa modelagem combinará modelos conceituais desenvolvidos nos estudos de rios de 
menor ordem com modelos de bioqeoqulmica de rios de maior ordem existentes e modelos 
hidrológicos de propagação da onda de cheia mencionados acima. 

Mudanças dos Usos da Terra e da Cobertura Vegetal 

As previsões de mudanças futuras no funcionamento da Amazônia dependem de 
previsões quantitativas das taxas de mudança e dos padrões espaciais da cobertura 
vegetal futura, e de nosso entendimento das práticas de usos da terra que causam 
essas mudanças. 

A conversão de florestas densas para campos agrícolas pode ser (e é rotineiramente) estimada 
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utilizando técnicas existentes; entretanto, estatísticas sobre outros tipos de mudanças na 
cobertura vegetal, tais como extração seletiva, conversão do cerrado em áreas agrícolas, e 
abandono e regeneração de florestas, não estão disponíveis. No entanto, com algum 
investimento adicional em pesquisa, imagens de satélite poderiam ser utilizadas para 
distinguir entre essas categorias. 

O componente de Usos da Terra e Cobertura Vegetal enfocará as seguintes questões: 

Sensoriamento 
remoto de 
coberturas vegetais 

• Quais são as taxas e os mecanismos de conversão de floresta para áreas agrícolas e qual é 
sua importância relativa? 

• Qual é a taxa de abandono de áreas convertidas? Qual é o destino de áreas abandonadas? 
Quais são os padrões gerais da dinâmica de conversão e abandono? 

• Qual é a área de floresta afetada pela extração seletiva a cada ano? 

• Quais são os cenários plausíveis de mudança futura da cobertura vegetal na Amazônia? 

Três escalas de investigação serão utilizadas. Primeiramente, estudos em escala Amazônica 
sobre as taxas, a localização e o padrão espacial do desmatamento, e alteração de florestas, 
serão conduzidos utilizando-se imagens de satélite, estatísticas governamentais e dados de 
levantamentos de recursos naturais. Em um segundo nível, estudos de caso e pesquisas de 
campo serão realizadas, auxiliados por dados de satélite multitemporais e com grande 
resolução, para determinar a dinâmica local de desmatamento, abandono e regeneração. As 
análises de estudos de caso utilizarão dados de documentos de censos estatísticos e novos 
levantamentos para definir os parâmetros que controlam a estratégia local de usos da terra, o 

que, por sua vez, ilustrará como mudanças 
de usos da terra modificam a cobertura 
vegetal. Como as causas de desmatamento 
também estão relacionadas a fatores 
externos, econômicos e institucionais, uma 
explicação das forças que provocam o 
desmatamento não pode ser feita somente 
com dados de satélite, levantamentos e 
estudos de campo. Para desenvolver um 
modelo preditivo de mudanças dos usos da 
terra e da cobertura vegetal, uma análise 
adicional será necessária para definir os 
fatores e as condições externas que estão 
alimentando essas mudanças. 

Pesquisas em 
múltiplas escalas da 
dinâmica dos usos da 
terra 
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O PAPEL DO SENSORIAMENTO REMOTO 

Os temas científicos descritos neste plano colocam questões cujo estudo requer 
mapas e campos georeferenciados, em mesoescala e na escala da bacia, de cobertura 
vegetal e quantidades biofísicas, meteorológicas e atmosféricas. A maioria desses 
somente pode ser obtida através do uso de dados de aviões instrumentados e 
satélites, simultâneos ou retrospectivos, obtidos com técnicas de sensoriamento 
remoto. 

Um grande número de dados do mesmo tipo são necessários para diferentes pesquisas, 
apesar de que em localidades e escalas diferentes. Portanto, as atividades de sensoriamento 
remoto do LBA não serão somente motivadas por questões científicas, mas também 
coordenadas para assegurar a aquisição, o armazenamento e a distribuição oportuna de 
dados aos pesquisadores. 

O sensoriamento remoto permite a integração de informações e processos relativos às 
trocas, entre biosfera e atmosfera, de carbono, gases-traço, água e energia, através de uma 
ampla gama de escalas geográficas. Vínculos entre dados de sensoriamento remoto com 
variáveis e parâmetros fundamentais da atmosfera e superfície serão obtidos e validados em 
escala local, onde quantidades consideráveis de observações de superfície estarão disponíveis. 
Uma combinação entre sensoriamento remoto, modelagem de mesoescala e outras técnicas 
de integração espacial permitirá a extensão desse conhecimento a outras escalas geográficas. 
Ademais, dados de satélite possuem a estabilidade necessária para monitoramentos de longo 
prazo dessas variáveis, em várias freqüências temporais. 

O alcance temporal e espacial de dados de satélite proporciona uma ferramenta sem igual 
que pode ser utilizada em estudos de dinâmica de comunidades vegetais (distúrbios, 
sucessão, incêndios etc), em uma ampla gama de escalas. 

O sensoriamento remoto ajudará a situar os sítios de estudo intensivo em seus devidos 
contextos ecoclimatológico e geográfico. Isso é importante para permitir a otimização do 
plano de coleta de dados de campo, tanto em escala de toda bacia quanto em escalas mais 
locais, e será necessário para uma correta interpretação de resultados. 

Finalmente, como a perda de biomassa durante queimadas é uma questão importante na 
Amazônia, o sensoriamento remoto será utilizado para monitorar a freqüência e extensão de 
incêndios e a subsequente distribuição de aerossóis na atmosfera. 

Durante os últimos anos, grandes avanços foram realizados em algoritmos de 
sensoriamento remoto; entretanto, um esforço considerável em desenvolvimento e testes 
ainda é necessário para a validação dos algoritmos nas condições específicas da Amazônia. 
Isso se aplica a modelos de transferência radiativa. Também se aplica a algoritmos concebidos 
para identificar certos tipos de cobertura vegetal únicos da Amazônia, incluindo estágios de 
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regeneração. Faz-se também necessário um maior desenvolvimento de algoritmos utilizados 
no processamento de imagens de sensores de microondas ativos e passivos - os quais serão 
necessários para lidar com uma cobertura de nuvens sempre presente e a fumaça sazonal 
oriunda de queimadas - e daqueles utilizados na recuperação de perfis atmosféricos de 
temperatura, vapor d água, propriedades de nuvens e precipitação. 

Durante o LBA, um amplo conjunto de satélites, incluindo Landsat 7, SPOT, ERS, JERS, 
RADARSAT, ADEOS, ENVISAT e CBERS, bem como a plataforma EOS e TRMM, irá aumentar 
os arquivos existentes. O desenvolvimento de técnicas de sensoriamento remoto poderá 
contribuir para os objetivos científicos do LBA, permitindo que o projeto se beneficie das 
aprimoradas capacidades dos novos sensores e algoritmos e, ao mesmo tempo, validando 
algoritmos e produtos desses sensores. Aviões instrumentados proporcionarão uma 
plataforma adicional a partir da qual dados de maior resolução espacial poderão ser obtidos. 

O LBA manterá vínculos estreitos com agências nacionais e estaduais de planejamento 
visando, por um lado, beneficiar-se de seu conhecimento local e de conjuntos de dados de 
sensoriamento remoto e SIG existentes; por outro lado, sob a filosofia de apoiar o manejo 
sustentável de recursos na Amazônia, envolvê-las na interpretação dos principais resultados 
do projeto. 

Múltiplos sensores e 
plataformas em 
aeronaves e satélites 
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ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

Gerenciamento do Sistema de Informações 

Um sistema de gerenciamento de dados será criado para atuar como arquivo central 
de todos os dados do LBA. Esse sistema incluirá os dados existentes e os novos dados 
de satélite, de aviões instrumentados e à superfície, obtidos pelos grupos individuais 
de pesquisa. 

Todos os dados obtidos no LBA tornar-se-ão disponíveis, no menor tempo possível (ou seja, 
não mais que dois anos após a data de coleta) para os demais colaboradores do projeto. Antes 
do término do projeto, todos os dados serão colocados sob domínio público. O LBA produzirá 
um grande e complexo banco de dados. Portanto, um sistema de gerenciamento de dados 
será criado baseado nos padrões desenvolvidos com sucesso em experimentos prévios sobre 
as interações superfície-biosfera-atmosfera. Isso assegurará uma oportuna compilação com 
um mínimo investimento de tempo e mão-de-obra. O banco de dados atuará como um 
repositório de todos os dados do LBA, incluindo dados de satélite, do esquema 4DDA e 
aqueles obtidos pelos grupos individuais de pesquisa. Os dados passarão por um controle de 

Comjuntos de 
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qualidade, serão colocados em um formato comum, e estarão à disposição de toda 
comunidade do LBA o mais rapidamente possível e, eventualmente, serão transferidos para 
um arquivo permanente. Para facilitar o uso dos dados por pesquisadores não-vinculados ao 
LBA, cada conjunto de dados será cuidadosamente documentado e colocado dentro de uma 
estrutura ordenada, a fim de permanecer útil após o encerramento do projeto. 

Um conjunto de dados importantes ao LBA, coletados em experimentos prévios na 
Amazônia, está sendo criado. Esse banco de dados facilitará a análise posterior dos 
resultados do LBA e sua extrapolação para além do período de tempo do projeto. 

Organização do Projeto 

O planejamento científico inicial do LBA foi realizado por um grande grupo de cientistas 
oriundos de diversas áreas (vide página 44). A partir de 1996, uma nova estrutura 
organizacional do LBA será formalizada, compreendendo quatro comitês principais. 

O comitê com a responsabilidade de liderar o LBA consiste no Comitê Sul-americano de 
Coordenação (SACC). Esse comitê supervisionará o desenvolvimento do programa e 
aprovará planos e atividades de implementação. O comitê deverá assegurar tanto a 
adequação das atividades do LBA às metas estabelecidas, quanto o cumprimento dos 
requisitos programáticos e legais. O SACC proporcionará o nível mais alto de contato com os 
governos dos países latino-americanos que cooperam com o LBA, e solicitará as aprovaçôes 
necessárias desses países. O comitê consistirá de indivíduos provenientes dos países latino 
americanos que são anfitriões do projeto, e será responsável pela nomeação de todos os 
outros comitês do LBA. 

O comitê com a responsabilidade de implementar o LBA é o Comitê de Organização e de 
Implementação (OIC). Esse comitê equilibrará os recursos disponíveis com as prioridades 
científicas e as necessidades operacionais. O comitê coordenará as principais demandas de 
infra-estrutura e as operações de campo do LBA, alocando recursos para satisfazer as 
prioridades globais. O OIC dirigirá um subcomitê (Subcomitê de Operações de Campo), 
responsável pela rotina de operações. Nessas incumbências, o OIC solicitará e proverá 
recomendações ao Comitê Científico Internacional (SSC) e ao SACC. Os membros do OIC 
respondem, individualmente, pelos órgãos de financiamento do LBA no que concerne à 
utilização de recursos e à implementação de prioridades. Como tal, seus membros serão 
indicados pelas várias agências e pelos países que financiam o LBA, e serão nomeados pelo 
SACC. 

O comitê responsável em dirigir e definir estratégias científicas é o Comitê Científico 
Internacional (SSC). Esse comitê colocará em prática as prioridades científicas e os planos do 
experimento visando implementar o LBA, garantirá a integração de seus vários 
componentes, e fornecerá recomendações ao SACC. O comitê também tem o papel de 
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coordenar as atividades científicas e a direção de seus componentes. Seus membros virão de 
um grupo seleto de participantes do LBA. As nomeações serão feitas pelo SACC, tendo por 
base indicações realizadas pelos responsáveis pelo patrocínio do projeto. A presidência do 
SSC terá um ano de mandato, e rotação entre as três principais áreas do projeto (Ecologia, 
Hidrometeorologia e Química da Atmosfera). 

O Comitê Externo de Avaliação (PRC) avaliará a integração entre as diversas áreas do LBA e 
o desempenho do projeto sob o ângulo de cumprimento de objetivos. Antecipa-se que o PRC 
reunir-se-á duas vezes: à metade do período de implementação do projeto, e ao final do LBA. 
Na primeira, terá o objetivo de recomendar possíveis correções; na segunda, terá o objetivo de 
avaliar o programa tomando por base as metas estabelecidas. Seus membros serão indicados 
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pelos principais programas de pesquisa científica, e.g., o Programa Internacional da Geosfera 
Biosfera (IGBP), o Programa Mundial de Pesquisas Climáticas (WCRP), o Programa 
Internacional das Dimensões Humanas (IHDP), o Programa Hidrológico Internacional (IHP), e o 
Instituto Inter-americano de Pesquisas sobre Mudanças Globais (/AI), e serão nomeados pelo 
SACC. 

Cronograma 

A data de início do LBA está vinculada à disponibilidade de equipamentos, recursos humanos 
e financeiros. O período integral do projeto foi definido como 1996-2003. Entre 1996 e 1997, 
algumas atividades preliminares serão realizadas, incluindo a instalação das redes de medição 
e monitoramento para a maior parte dos componentes do LBA. O monitoramento ecológico 
está planejado para iniciar em 1997, incluindo medições de fluxos ao longo da Bacia 
Amazônica, e se estenderá por um período mínimo de 4 anos. A principal fase do LBA 
ocorrerá entre 1998 e 2000. Essa fase corresponde ao período após o lançamento do TRMM 
("Tropical Rainfall Monitoring Satellite"), EOS-AM1 (a primeira grande plataforma do "Earth 
Observing System", EOS), ENVISAT, CBERS (" Chinese-Brazilian Earth Resources Satellite ") e 
Landsat 7. Durante esse período, a maior parte das medidas intensivas será feita 
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fase preparatória 

infraestrutura e instalação 

monitoramento 
ecológico 

física do clima e 
hidrologia 

química 
atmosférica 

< > 
D D 

-====== 1 

compilação da 
base de dados 

modelagem ~ 1 
' diagnóstica e preditiva 

42 



Organização e gerenciamento 

simultaneamente no campo. O componente de química da atmosfera do LBA está planejando 
uma missão em 1999, possivelmente seguido de uma segunda em 2001. Estudos 
diagnósticos e modelagem preditiva iniciar-se-ão em 1997 e estender-se-ão bem além do 
período integral do LBA. A finalização da base de dados está planejada para após o período 
das campanhas de campo, i.e., entre 2002 e 2004. 

Grupo de Planejamento Científico do LBA 

Entre 1992 e 1995, o plano científico do LBA foi realizado por um grupo ad hoc denominado 
Grupo de Planejamento Científico do LBA (" LBA Science Planning Group "), através de uma 
série de encontros e workshops, os quais foram realizados e patrocinados por instituições 
brasileiras e internacionais. Dentre as instituições brasileiras, podemos destacar o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e 
a Universidade de São Paulo (USP). No âmbito internacional, o Programa Internacional da 
Geosfera-Biosfera (1GB P), projeto "Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle" (BAHC); 
Programa Mundial de Pesquisas Climáticas (WCRP), componentes "Global Energy and Water 
Cycle Experiment" (GEWEX) e "lnternational Satellite Land Surface Climatology Project" 
(ISLSC P); Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), dos EUA, União Européia, 
Instituto Inter-americano para Pesquisas sobre Mudanças Globais (IAI) e Organização das 
Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação (UNESCO). 
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Inglês para o Português foi 

feita por M.D. Oyama. Pro1eto 

gráfico e lay-out· SC-DLO, 

Wagemngen, Holanda. 

Plano experimental conciso do LBA 

América do Sur: G. Fisch, J.A. Marengo, C A Nobre, M. Oyama, J. Tomasella, G Tsuzuki (Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Cachoeira Paulista, Brasil), P. Alvalá, R. Alvalá, D. Alves. G. Batista. R Gielow, V. 

Kirchhoff. T. Krug, A. Manzr, E. Novo, N.J Ferreira, Y. Shimabukuro, J. Soares, C. Yanasse (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São 

José dos Campos, Brasil), P. Artaxo (Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil). L. Bravo (Universidad Simón Bolivar, 

Caracas, Venezuela), Y. Biot, J. Ferraz, B. Forsberg, N. Hiqushi, F. Luizâo, 8. Nelson, A. Nobre (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus, Brasil), W. Guimarães, J.-L. Guyot (Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, Brasília, Brasil), C. Cerri, L. Martme.h, R. L. 

Victona (Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de Sào Paulo, Ptreocaba, Brasil), O. Massambani, H. Rocha, M.A.F. da 

Silva Dias, P L. Silva Dias (Instituto Astronômico e Geofísico, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil), N. L. Dias (Universidade Federal 

de Paraná, Curitiba, Brasil), R. Lyra (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil), E.P Rocha, R Souza (Universidade Federal do Pará, 

Belém, Brasil) C. Llerena (Urnversidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Peru), J.D. Pabon (Universidad Nacional Colomtna, Bogota, 

Colombia), T. Garcia Vilca (Servicio National de Meteorologia y Hidrologia, Lima, Peru), A. Miranda, H. Miranda (Universidade Nacional de 

Brasília.Brasília, Brasil), O. Cabral, C. Castilla, M. Kanashiro, T S~ (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Brasil), W de Mello 

(Universidade federal Fluminense, Niteroi, Brasil), A. Mozeto (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil), B. Dias (Minisléno do 

Meio Ambiente, dos Recursos Hidncos e da Amazônia Legal, Brasília, Brasil), E. Salati (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

Sustentável, Rio de Janeiro, Brazil), J Ceballos (Universidade Federal de Paraíba, Campina Grande, Brasil), I.F Brown (Universidade Federal 

do Acre, Rio Branco, Brasil), E. Reis (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Brasília, Brasil). 

Europa: A.J. Dolman. RW.A. Hutjes, P. Kabat ( DLO Winand Staring Centrum for lntegrated Land, Soil and Water Research, Wageningen, 

Netherlands), M. Beaumont (United Kingdom), A Becker (Potsdam instnut für Klimafolgen Forschung, Potsdam, Germany), P 

Bessemoulin, J.-C. Calvet. J. Noilhan (Centre Nalional de la Recherche Meteoroloçrque, Toulouse, France), M. Bonell (UNESCO, Paris, 

France), A.D. Culf, J H. C. Gash, M.G. Hodnett. J. Roberts, 1. Wnght (lnslitute of Hydrology, Wallingford, uruted Kingdom), J. Grace 

(Universtity of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom), M.G. lnclan, A. Jochum (Deutsche luft und Raumfahrt, Oberpffafenhofen, 

Germany), P. E. O Connell (University of Newcastle upon Tyne, Newcastle, United Kingdom). H. Bihng (Freie Uruversitat, Berlin, Germany), 

L.A. Bruijnzeel, H.F. Vugts (vrije uruversrteít. Amsterdam, Netherlands), F. Fiedler (Institui für Meteorologie und Klimaforschung, 

Karlsruhe, Germany), R. Haverkamp (Umversue Joseph Fourier, Grenoble, France), G. Gravenhorst (Georg August Universitât, Góttingen 

Germany), W Klaassen (Rijksuniversiteit, Groníngen, NetherlandsJ, H. P. Schmíd (êidqenossiscbe Technische Hochschule Zürich, Zürich, 

Switzerland). J. Tenhunen (B1tõk Univerxitàt, Bayreuth, Germany), R Valentini (Universita' degli Studi della Tuscia, Viterbo, ltaly) 

EUA: A.J. Janelos, R.J. McNeal, D.E. Wickland (NASA Headquarters, Washington, Distrirt of Colornbia), T Dunne, J. Melack (University of 

California, Santa Barbara,California), D. Fitzjarrald (State University of New York, Albany, New York), F. Hall, C. Kummerow, J Ranson, P. 

Sellers (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt. Maryland), D.J. Jacob, S.C. Wo/sy (Harvard Umversity, Cambndge, 

Massachussetts), M. Keller (United States Department of Agriculture, Rio Piedras, Puerto Rico), T Krishnamurt1 (Florida State University, 

Talahasse, Florida), D. Lenschow (Nauonal Centre for Atmosphenc Research, Boulder, Colorado), J. Melillo, C. Neil, P Steudler (Manne 

Biology Laboratory, Woods Hole, Massachussetts), R. Newell (Massachussetts ínstitute of Technology, Massachussetts), S. D Prince. E. 

Rasmussen (University of Maryland, College Park, Maryland), D.P. l.ettenrnairer. J. R1chey (Uruversity oi Washington, Seattle, Washington), 

J. Shuttleworth (University of Arizona, tucson, Arizona), P Cn!l, D. Skole, C.J Vórõsmarty (University oi New Hampshire, Durham, New 

Hampshire). E. Davidson, R. Houghton, D. Nepstad (Woods Hole Research Center, Woods Hole, Massachussetts). L. Sternberg (Universrty 

of Miam,, C1oral Gables, Flonda), S Trumbore (University oi California, lrvine, Californ,a), A Freeman, S. Saatchi (Jet Propulsion Laboratory, 

California), E. Fernandes (Cornell Uruversity, lthaca, New York) 
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Organização e gerenciamento 

Escritórios do projeto LBA 

O endereço de contato do escritório central do LBA, responsável pela coordenação geral e das 
contribuições sul-americanas, é: 
Dr. CA Nobre ou Dr. J. A Marengo 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
Rodovia Presidente Dutra, km 40 
Caixa Postal 01 
12630-000 Cachoeira Paulista, SP 
Brasil 
Tel: (012) 560 8400 
Fax: (012) 561 2835 
email: nobre@cptec.inpe.br; marengo@cptec.inpe.br 

O endereço de contato do escritório do LBA, na Europa, responsável pela coordenação das 
contribuições européias, é: 
Dr. P. Kabat, Dr. R.WA Hutjes, Dr. AJ. Dolman 
DLO Winand Staring Centre for lntegrated Land, Soil and Water Research 
Marijkeweg 11/22 
PO Box 125 
NL-6700 AC Wageningen 
Netherlands 
Tel: +31317474299 
Fax+31317424812 
email: kabat@sc.dlo.nl; hutJes@sc.dlo.nl; dolman@sc.dlo.nl 

O endereço de contato do escritório do LBA, nos Estados Unidos, responsável pela 
coordenaçâo das contribuições norte-americanas, é 
Dr AC. Janetos, Dr R.J. McNeal, Dr D. Wickland 
National Aeronautics and Space Administration, Headquarters, NASA Code YS 
300 E Street SW 
20546 Washington, District of Columbia 
United States of Ameríca 
Tel: + 1 202 358 0272 
Fax:+ 1 202 358 2771 
email ajanetos@leda .hq. nasa.gov; jmcneal@mtpe.hq.nasa.gov; dwicklan@mtpe .hq. nasa .qov 
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