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Resumo 

A respiração autotrófica (RA) está intimamente ligada à processos ecofisiológicos da planta (e.g. crescimento, alocação 
de carbono, absorção de nitrogênio) que acabam por determinar o balanço geral de carbono. Entretanto, a 

representação da mesma apresenta limitações dentro de DVGMs (Dynamic Global Vegetation Model). O presente 

projeto traz como objetivo promover a melhoria da representação da RA no DVGM trait-based CAETÊ. A equação atual 

de RA desse modelo é simplista e foi desenvolvida para ecossistemas temperados, sendo insuficiente para inferir RA 

em ecossistemas tropicais e megadiversos como a floresta Amazônica, o foco do presente estudo. Para tal, será 

realizada revisão bibliográfica relativa aos conceitos teóricos e a análise das equações de RA de outros DGVMs, onde 

serão escolhidas equações aplicáveis para posterior inserção no modelo. Após, serão realizadas análises da 

performance dessas equações através da comparação com dados observacionais e resultados de outros DVGMs, além 

de testes de sensibilidade do CAETÊ com o uso dessas equações através de modificações em variáveis climáticas. 
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  Introdução  
As mudanças climáticas (e.g. mudança na temperatura, 
na precipitação e na concentração dos gases 
atmosféricos) podem exercer forte influência sobre a 
respiração autotrófica (RYAN, 1991), processo pelo qual 
as plantas utilizam o carbono obtido através da 
fotossíntese para realização de seus processos de 
crescimento e manutenção. Porém, apesar da grande 
importância de RA para o balanço de carbono dos 
ecossistemas, esse processo é negligenciado em 
estudos de fisiologia vegetal em comparação a 
fotossíntese, logo, ainda existem lacunas de 
conhecimento sobre como esse processo pode  
responder às mudanças climáticas. O presente trabalho 
se concentra na melhoria da representação de RA em  
um DVGM trait-based, o CAETÊ (Carbon and Ecosystem 
Functional Trait Evaluation Model). A abordagem trait- 
based se baseia em aspectos de características 
multivariadas de plantas (e.g. características foliares, 
propriedades hidráulicas, propriedades da madeira, 
propriedades de massa da semente) bem como suas 
variações em resposta ao ambiente. Como objetivo, esse 
trabalho propõe a melhoria da representação  do 
processo de respiração autotrófica no modelo CAETÊ, de 
modo a representar de maneira mais fidedigna o ciclo de 
carbono numa escala regional. Com a substituição da 
atual equação simplista referente à RA no modelo por 
uma que represente melhor os processos fisiológicos, se 
pretende alcançar resultados mais coerentes com os 
obtidos através de dados observacionais encontrados na 
literatura. 

  Resultados e Discussão  
O presente projeto está em seu início, portanto serão 
apresentados no Congresso PIBIC 2019 resultados 
parciais do trabalho, que serão obtidos até a data do 
evento. Serão apresentadas equações selecionadas, 

desempenho do modelo com a(s) nova(s) equação(ões) 
inserida(s) ao CAETÊ, será(ão) comparado(s) os 
resultados atingidos com os já catalogados a partir de 
dados observados em campo, com uso da Rede 
Amazônica de Inventários Florestais (RAINFOR). Os 
dados obtidos da plataforma serão correspondentes à 
escala local, correspondente à parcela de estudo do 
modelo. Também serão realizadas comparações com 
outros DVGMs similares [e.g. JeDi-DGVM: (PAVLICK et 
al., 2013)]. Para análise do desempenho relativo entre os 
dados observados e o modelo será avaliado através de 
um sistema de métricas desenvolvida para o ILAMB 
(ILAMB PROJECT, 2010; LUO, ET AL., 2012). Serão 
utilizadas imagens de satélite para referência de 
comparação provenientes do projeto MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer) GPP Project 
(MOD17A3), que cria estimativas de GPP (produtividade 
primária bruta) para o globo com o uso de imagens por 
satélite, com dados disponibilizados do período de 2000 
a 2015. A comparação com o uso de diferentes fontes de 
dados procura compensar os erros associados a cada 
uma delas. 

  Conclusões  
Como resultado desse trabalho, esperamos que  o 
modelo CAETÊ seja capaz de representar a resposta da 
vegetação às variáveis ambientais de forma mais 
compatível com os dados observacionais e, por 
consequência, uma melhor inferência dos efeitos 
decorrentes das mudanças climáticas em florestas 
tropicais. 
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passíveis de inserção ao modelo CAETÊ. Para que    
possa ser inseria dão modelo, a equação deve dividir RA 
em processos de crescimento e manutenção, então está 
sendo realizada uma revisão bibliográfica sobre 
abordagens de representação de respiração autotrófica e 
DVGMs, por meio de equações. Para verificar o 
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