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ABSTRACT 

This work is a study of scenarios possible and answers of Caatinga vegetation in a 

context of global climate change (increase of atmospheric CO2).  For this purpose will be used 

dynamic vegetation  models and ecophysiological measures in field and laboratory. An issue 

to investigate is how the Integrator Biosphere Simulator (IBIS) model deals vegetal 

physiology of Caatinga through comparison of IBIS results and empirical measures. The 

specie (Caesalpinia microphylla) was choose for field measures realization and it will 

cultivated in a open top chamber (OTC) under high concentration of CO2 (~650 ppm). This 

study shows some preliminary results of measures of carbon assimilation of Caesalpinia 

microphylla that were made in field. 
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RESUMO 

Este trabalho é um estudo de possíveis cenários e respostas da vegetação da Caatinga 

diante de um contexto de mudanças climáticas globais (neste caso ao aumento do CO2 na 

atmosfera). Para esta finalidade serão utilizados modelos de vegetação dinâmica, medidas 

ecofisiológicas em campo e em ambiente controlado (laboratório). Uma questão a ser 

investigada é a de como o modelo Integrator Biosphere Simulator (IBIS) trata a fisiologia 

vegetal da Caatinga através da comparação das saídas do modelo com medidas empíricas.  A 

espécie Caesalpinia microphylla (catingueira da folha miúda ou catinga-de-porco) foi 

escolhida para a realização de medidas em campo e essa mesma espécie será cultivada em 

câmaras de topo  aberto  (do inglês open top chambers - OTCs)  sob alta concentração de CO2 

(~650 ppm). Este estudo apresenta alguns resultados preliminares de medidas de assimilação 

de carbono da Caesalpinia microphylla que foram realizadas em campo. 
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