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O clima no checklist das florestas planladas

D clima surge como uma das prioridades quando pensamos em checklist das florestas plantadas, O Zoneamento ecologico esquematico para
reflnrestamento no Brasil (Goliari, L £1 Pinheiru Nero, FA), publicado em 1978, precedido pela Escolha de species de eucalipto potencialmente
aptas para diferentes regioes do Brasil (Gnlfari, L7 Caser, R. L: Moura, V_ P. G), publicado em 1970, sao provas dessa atengao. Dutros trabalhos dessa
natureza deram conrmuidade ao assunto, mcorporandu novas técnicas e informagoes decorrentes da escassez de mlormagbes em algumas areas
do territorio brasileiro, como ja salientavarn as aurores dos trabalhos cirados

Mars recentemente, as ‘mudangas cl|maticas' tornaram~se objeto de consideragao relacionado com o clima. Cabe ressaltar que o clima é definido
pelo IPCC — lntergovemrnental Panel on Climate Change. corno '0 clima media‘, descrilo estatisticarnente curno a média e a variabilidade
estaristica de parametros relevames, como temperatura, precipitagao e vento O clima é, geralmente. descrito coma uma média de 30 anus Por
conseguinte, entende-se por alleragoes climaticas a alleragao da média e/ou a variabilidade ao longo do tempo

Além disso, as alteragdes climaricas podem também ser expressas em termos da ocorréncia e/ou gravidade de evenros climalicos extremos, que
coslumam causar danos mum: mais severos - normalrnente, um evento raro que lem menus de uma em cada dez chances de ocorrencia baseado
em ohservagbes historicas e pude durar uma temporada ou mais.

Como observado anteriormenre, o clima é um termo amplo que precisa ser definido mais especificamente, antes de se avaliar a vulnerahilidade e o
risco de planta§§esflores1ais.Assim,e imporranre pergumar ‘o que é vulneravela que’ e avaliar a possivel exposigao da floresra ao risco climatico,
assim coma a capacidade de a floresta se adaptar a esse risco.

Mars do que apenas uma sobreposigéo das preocupagdes tradicionais da silvicultura, as incertezas associadas a esses efeilos apomarn para a
necessidade de ajustes nas praticas silviculturais. que, em grande pane, sao baseadas em conhecimenlo cientifico atualmente existeme Urna
grande quantidade de lilerarura publicada sobre o assunto esta disponivel. principalmente nos liltimos anos, mas studos retrospecrivos sao
incapazes de avaliar os efeilos do clima fuluro no desenvolvimento, no crescimento e na tolerancia das arvores a deficits hidricos do solo,

O aumento da mortalidade, nbservada em varias partes do mundo, tem sido atnbuido a seca acompanhada de temperaturas mais quentes - a 'seca
mais quente'. ou hotter-droughL Ternperaturas mais altas diminuern a urnrdade do solo, aumentarn a demanda de umidade atrnosférica e tomarn
os resultados das secas mais devastadores Secas eventualmente ocorrem em todos os lugares, e as mais curtas com maior frequencia do que as
mais longas, podem se tomar letais sob o aquecimento,

lsso explica o i|11pEl(1D obsen/ado em plantagoes florestais, em alguns anos, no cerrado brasileiro. Florestas que ja estao esiressadas
ambientalmente. devido aos efeitos dlretos da mudanga climatica, sao mais vulneréveis aos seus efeitos indireros e podem apresentar fll\IE15 sem
precedentes de rnorralidade por insetos e doengas, até mesmu por pragas e patogenos endémicos que, normalmente, causariam danos em niveis
insignificativos. Deve ser cnnsiderado ainda que uma grande quantidade de arvores mortas e uma predisposigao a incéndios sem precedentei. em
tamanho e gravidade.

Uma das ierramentas usadas para enrender esses riscos sao as projegoes futuras do clima_ Embora a diregao ascendente da mudanga da
lemperatura media global seja fécil de prever, respostas variaveis demro de dilerentes componentes do sistema climatico dlficultarao a previsao
precisa de condigoes em escala regional e locaL As lirnitagfles inerentes aos modelos climaticos globais podem aumeritar quando se reduz a escala
de tempo e regioes especificas

Modelos baseados em nicho usam relagoes esraristicas enrre disrribuigoes geograficas aruais, alributos ambientais de especies e projegoes futuras
do clima. Nessa abordagem, o clima no qual uma espécie ou ecossistema é encontrado atualmeme (envelope climarico) e caracterizado. e sua
localizagao, identihcada em um mapa (nicho climatico da espécie).

Como cs modelos de envelope climarico sao modelos esratisticos, eies nao descrevem a relagao causal entre os pararnetros do modelo e os
resullados, Assim, eles nao pndem classificar 0 amhiente futuro corretamenre, Porranto esses modelos devem ser usados com muita cautela, uma
vez que podem gerar mapas que nae correspondem a realidade presente, de viahilidade climalica de uma espécie, Além disso, como usar esse tipo
de ferramenta para uma silvicultura baseadas em clones? Em materiais genéticos que forarn selecionados para em condigoes climaticas dislinlas
das atuais?

Modelos fisiologicos que simulam respostas das érvores e florestas as mudangas climaticas sao mais precisos. mas mais complexos que modelos de
nicho climatico, Um exemplo e o models 3- PG (Physiological Principles for Predicting Growth), Os modelos fisiologicos sao tecnicamenre
complicados e exigem lreinamento e experiencia significativos para paramerrizar os modelos e usé~los.

Os padroes de precipitagao também sac irnportantes para as florestas, rnas sao mais dificeis de simular e prever. A precipnagao pode variar
tremendamente em pequenas areas geogreificas, dificultando a obzengao de regisrros precisus de observagao apenas da precipitagao regional e.
muito menos, para desenvolver modelos preditivos precisos.

Topografia, umidade, diregao e veloridade do venro, albedo e ourros farores complicam ainda mais a modelagem em escala regional da
precipitagao futura. D fenomeno El Niflo também lnlluencia fortemente as padroes de precipitagao em todo o mundo, mas ainda nao ha consenso
sobre seu provavel comportamento no fururn. Efeitos das mudangas climaticas ainda estao fora da experiencia e do Lonhecimento dos gestures
ilorestais atuais, e a magnitude e a velocidade com que estao ocorrendo 530 essencialmente sem precedentes. lsso torna a sltuagao mais
desafiadora. pois a base de conhecimento de praticas silviculturais atuais foi construida nos ultimos dois seculos, periodo de rebariva estabilidade
climatica

Enfrenrar com sucesso asses desafios das mudangas climaticas exigira uma nova ciencia, com praticas que ainda nao existem e nao podem ser
desenvolvidas isoladamente. Os silvicultores precisam de ferramentas de apoio a tomada de decisao que lhes perrnitam inregrar avaliagies de
vulnerabilidade com estratégias de agao, para esrabelecer prioridades baseadas em decisdes mais hem fundamentadas possiveL Os eleitos
ecologicos das mudangas climaticas de longo prazo podem ser parricularmenre abruptos, em escalas regionais e locals, quando as limiares
fisiolégicos ou fisicos sac ultrapassados,

As var|aveis~chave. que sao necessarias para entender como a floresta iunciona, muitas vezes nao ioram medidas; ou se foram, nao forarn
devidamente interpretadas. A necessidade de medi-las cientlficamente torna-se cada vez mais necesséria e urgente e tem sidn considerada como
priontaria em muitos organs de pesquisa.

Para concluir, resta pergunrar “comm se precaver dessas incertezas e enfrenta-las'? Sem dtivida, a silvicultura do fururo dependera da existéncia de
material genético adaptado ao ambienre do futurot Para garanrir a existéncia de material adaptado, é preciso conservar genes, que. no fururo,
poderao ser fundamentals para a sobrevivencia da espécie.

A diversidade genética demro de uma espécie é o resultado de muitos processos dinamicos envolvendo a interagao genotipo x ambiente e fornece
a base ecofisiologica para cada espécie se adaprar as condigoes climéticas fururas A consenragao da variabilidade imraespecifica é a chave para 0
sucesso da lormagao das florestas do fururo e deve ser priorizada tanto pelo setor pijblico, como pelos silviculrores interessados na
sustentabilidade de seus empreendimemos.

E isso vale para todns os llpOS de ‘Tlorestas plantadas', cu seja, tanto para as plantagoes com finalidades industnais, corno para as plamagoes
visando restaurar Reservas Legais.
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