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Conforme o CO2 aumenta, a temperatura também sobe…
2000 anos de CO2 e temperatura global
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Fonte: (Temperature) Thompson, et al., “Abrupt Tropical Climate Change: Past and Present,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 103, no. 28
(CO2) Australian Academy of Science; Etheridge, et al., “Law Dome CO2, CH4 and N2O ice core records extended to 2000 years BP,” Geophys. Res. Lett.
33, doi.10.1029/2006GL026152, 2006. © 2006 American Geophysical Union. Reproduced/modified by permission of American Geophysical Union.
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13 dos 14 anos mais quentes registrados ocorreram neste século
Source: NASA/GISS

90% do calor do aquecimento global fica preso no Oceano

Conteúdo do calor (1022 Joules)

Conteúdo do aquecimento oceânico global
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Data: NOAA/NESDIS/NODC Ocean Climate Laboratory, Updated from Levitus, S., et al., “World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010,”
Geophys. Res. Lett. 39, doi:10.1029/2012GL051106, 2012. © 2012 American Geophysical Union. Reproduced/modified by permission of American Geophysical Union.
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El Niño: frequência – força – efeitos
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Histórico de chuva em nossas áreas
Padrão da chuva anual nas áreas da Suzano em ES - 1968 a 2017
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Análise Séries Temporais – Expoente de Hust
Amostras de variabilidade temporal da chuva nas áreas da Fibria
EXP. HUST
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Em boa parte do território brasileiro,
incluindo as áreas da Suzano, o padrão de
variabilidade do regime de precipitação é
aleatório ao longo do tempo, o que dificulta
a previsibilidade por este método.
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Modelagem das chuvas por temperaturas oceânicas
Input do Modelo

Dados Observados*
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Este estudo confirma a
importante influência dos
oceanos, especialmente na
variação da temperatura
superficial, no regime de
chuvas do Brasil
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*Dados não utilizados no treinamento do modelo

Dados SST Reanálise
v5 NOAA 1
Modelagem por
Redes Neurais
Convolucionais
(Machine Learning)

Retrato recente do Espírito Santo ...

https://seag.es.gov.br/seca-no-es-prejuizo-de-mais-de-r-36-bilhoes-n

http://www.canalrural.com.br/noticias/soja/ibge-safra-2016-pode-ter-perda-das-culturas64182
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/05/racionamento-de-agua-afeta-30municipios-do-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/09/agencia-autoriza-recionamento-deagua-na-grande-vitoria.html

Distúrbio Fisiológico do Eucalipto
✓ morte do ponteiro
✓ brotações laterais
✓ perdas de produtividade
✓ morte da planta…

Plantio com DF

Robustez em dados
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Analytics e Big Data na análise do DFE
Objetivo

Fornecer análises
descritivas e preditivas de
suporte para entendimento
dos principais fatores que
interferem nos fenômenos
estudados.

Estruturação
dos dados

Levantamento, extração e estruturação
das variáveis que podem interferir
no fenômeno.

Análise dos
dados estruturados
(Data Quality)

Análises de verificação se os dados
estruturados estão condizentes
com o esperado pela Fibria

Modelagem preditiva

Geração de modelos estatísticos com
as principais variáveis que interferem no
fenomeno.

Elaboração de ferramenta
de suporte a decisão

Elaboração de ferramental que possibilite
criar análise e simulações dos resultados
previstos

Modelo Preditivo do Distúrbio Fisiológico do Eucalipto
Base para criação de mapas de risco
Filtro Inicial

Filtro do Modelo

Foram mantidas as variáveis
que representam condições
ambientais, material genético
e operações silviculturais.
O clima foi analisado de
forma mais agregada.

A funcionalidade de
Automated Analytics do PA
descarta algumas variáveis e
mantêm o modelo mais
simplificado possível, sem
perder poder preditivo.
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Entendimento do comportamento das variáveis

Temperatura média noturna acima de
22°C favorece a ocorrência do DF.
Hipótese:
A elevação da temperatura contribui para a redução da
taxa fotossintética líquida em função do aumento da
respiração, afetando diretamente a produção.
Temperaturas elevadas prevalecentes no período noturno
promovem um consumo energético demasiado, podendo
levar a planta a exaustão.

Solos PA1, PAd6, PAd7, PA11 e PA14
são os mais favoráveis ao DF
Hipótese:
Solo de textura média no horizonte B, sem gradiente no
perfil e com baixo CAD (inferior a 160mm), com baixo
tamponamento no suprimento de água frente a
variações no regime de chuva (alternâncias acentuadas
de precipitação).

Entendimento do comportamento das variáveis

Alta precipitação no período “seco”
favorece a ocorrência do DF.
Hipótese:
Alteração dos padrões de chuva nos períodos de maior
crescimento (verão) e de repouso (inverno) pode
promover um estresse adicional, especialmente para
plantas não adaptadas a estas condições.

Altitudes entre 34 a 200 m favorece a
ocorrência do DF:
Hipótese:
O incremento da altitude desfavorece o distúrbio, pois
afeta inúmeras variáveis edafoclimáticas, exceto na
faixa litorânea de 0 a 34m que se encontra sob forte
influência do mar (ventos, trocas gasosas, renovação
constante do ar, etc)
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De forma geral é possível separar três grandes regiões com base na probabilidade de ocorrência. Dentro de
cada uma destas regiões também é possível separar em diferentes zonas de risco:
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✓ O mapa de risco se mostrou aderente as observações de campo e ao modelo anteriormente gerado pelo
CT, sendo possível refinar a informação discriminando níveis de risco de ocorrência do DF e
consequentemente propiciando uma melhor alocação de experimentos e direcionamento dos plantios.

Resiliência em Plantios Florestais
Suzano (2019): “Resiliência é a capacidade
que os plantios possuem de resistirem
naturalmente a estresses e distúrbios,
absorver as perturbações e atingir, seja total
ou parcialmente, a capacidade produtiva.
A resiliência poderá ser potencializada pelo
nível tecnológico de manejo e de
melhoramento, planejamento e operações
florestais.

Índice de Resiliência

local e
clima

diversidade
clonal

manejo e
idade de
corte

Índice de Resiliência = ponderação entre fatores significativos
(ambiental x 0.3) + (genético x 0.4) + (manejo x 0.3)

Diferença entre IMA7 e CP

Mapa com Índice de Resiliência

Índice de resiliência (0 a 1)
Calculou-se a diferença entre o IMA7 e a Capacidade Produtiva (CP)
para todos os talhões que apresentaram DFE e relacionou-se essa
diferença com intervalos do índice de resiliência.
Quanto maior a diferença, menor o índice. Diferenças positivas, ou
seja, o IMA7 superando a CP relacionaram-se com altos valores de
índices de resiliência.

Considerações finais
o A nova abordagem de Resiliência Florestal permitiu estabelecer um novo conceito e
confirmar a existência de oportunidade de manter a produtividade dos plantios por
uma nova alternativa.
o Há espaço agora para discutir e planejar novas ações para intensificar a resiliência
dos plantios sob o novo conceito estabelecido.
o Aumentar e reposicionar a base florestal visando potencializar produtividade
o Quantificar em maior detalhe a resiliência dos plantios considerando a duração da
rotação

o Avaliar o custo benefício de clones menos produtivo na rotação porém mais
resilientes
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