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A floresta amazônica tem se mostrado uma importante região para pesquisas climáticas devido sua vasta área

de vegetação e possibilidade de exploração científica. Através de dados coletados por torres de telemetria

instaladas na floresta amazônica e dados provenientes de satélites dessa região, esse artigo tem como

objetivo a exploração dessas informações para prever o fluxo de gás carbônico baseado em dados históricos.

Como resultado apresentado da pesquisa, o modelo desenvolvido chegou a um resultado de R² = 0.52.
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Previsão de fluxo de carbono com Deep Learning na Floresta Nacional de Tapajós - DescriçãoPrevisão de fluxo de carbono com Deep Learning na Floresta Nacional de Tapajós - Descrição
dos Dados e Metadados produzidos pelo projetodos Dados e Metadados produzidos pelo projeto

Descrição dos dados e metadados produzidosDescrição dos dados e metadados produzidos

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Os dados da torre K67 do projeto LBA, dados do satélite MODIS, e dados do satélite NOAA-16.

Os dados coletados da torre K67 possuem resolução diária ou horária, e compreendem tanto variáveis

explicativas, que serão utilizadas para modelar o fluxo de gás carbônico, quanto a própria informação do fluxo

diário de gás carbônico na região onde a torre é localizada. Os dados dos satélites também foram coletados na

região espacial correspondente à torre K67 e também possuem resolução diária. Dos dados coletados, 16

variáveis foram selecionadas para a realização do estudo, além da variável resposta que contém a medição do

fluxo de carbono para cada dia.

Como os dados serão coletados ou criadosComo os dados serão coletados ou criados

Coletamos os dataset nos repositórios públicos específicos e em seguida os armazenamos no DataMap para

gestão destes datasets.
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Model representation - "Modelagem para predição do fluxo de carbono na região da florestaModel representation - "Modelagem para predição do fluxo de carbono na região da floresta
amazônica"amazônica"

Planned research output detailsPlanned research output details
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