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Discussões ‐ ECO

Identificação de possibilidades de melhorias no modelo

'Enriquecimento' dos atributos dos PFTs ‐melhor representação da
fi i l i f l i t ( d ?)fisiologia, fenologia, etc (cerrado?) 

% leguminosas
Eficiencia de uso de nutrientesEficiencia de uso de nutrientes
Atividade fotossintética em funçao da idade foliar
Criação de novas pfts ('semi decidua') ou subcategorias de pfts
usando biogeografia ?

Efeitos da Fertilização de CO2Efeitos da Fertilização de CO2 
Limitação pela utilização de triose‐fosfato
Implementação de outros parâmetros p/ limitar os efeitos deImplementação de outros parâmetros p/ limitar os efeitos de 

fertilização de CO2 (?) 



Topografia (questões de subgrade (?)) (relacionado às discussõesTopografia – (questões de subgrade (?)) (relacionado às discussões
do grupo HIDRO?)

Separar celulas em 3 componentes (% planalto, encosta,Separar celulas em 3 componentes (% planalto, encosta, 
planícies) 
Mapas de tipo de solo e fertilidade

Aclimatação , adaptações estruturais…?   (longo prazo)



Estratégia / próximos passos

Mapa de fertilidade de solo – (relacionado às discussões do grupoMapa de fertilidade de solo  (relacionado às discussões do grupo
AGRO…?)

IBGE (mapa de potencial agrícola do país)
Classificação de solos + mapa de textura ‐> podemos desenhar

assim um mapa de fertilidade?
B d d d t í l ( i i t i i lt )Buscar dados de zoneamento agrícola (ministerio agricultura)

Montar banco de dados de biomas brasileiros (dados ou resultadosMontar banco de dados de biomas brasileiros (dados ou resultados
de modelos), que servirão para melhor definir estratégia para
melhorar a representação dos processos dos biomas brasileiros





+ Novos atributos ? (p ex % leguminosas eficiencia de uso+ Novos atributos ? (p.ex. % leguminosas, eficiencia de uso
de nutrientes, etc)   



Parceiros / Contatos para colaboraçãoa ce os / Co tatos pa a co abo ação

Amazonia
Floresta pastagem ‐ LBA IB ‐USP (Adriana Marcos Buckeridge)Floresta, pastagem ‐ LBA  , IB ‐USP (Adriana, Marcos Buckeridge)

Cerrado
UnB (Mercedes Gabriela Rafael Oliveira)UnB (Mercedes, Gabriela, Rafael Oliveira)
Marisa Dantas Bitencourt ‐ Ecologia (IB/USP)

l ( d ) ( b h d ll )Mata atlantica (medio prazo) (Humberto Rocha, Marcos Aidar, Martinelli)  
Eduardo Arcoverde (tb Restinga)

Caatinga (Rejane Mansur (PE ‐ rural) , Elcida Araujo, Jean Ometto, Francisca 
Araujo (Fenologia) ‐ UFC (Ceará)

Pantanal (UFMT, Joao Paulo Delfino (contato))

Pampas (Valerio Pillar Lucia Dillenburg UFRGS)Pampas (Valerio Pillar, Lucia Dillenburg, UFRGS)


