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As mudanças climáticas estão alterando fatores climáticos chaves, como temperatura e precipitação  

Projeções de mudanças em intensidade de aridez

Projeções de temperatura :Diferencias entre cenários climáticos

CMIP6

CMIP5

Forster et al., 2020, Nature Clim. Ch. Ukkola et al., 2020, GeoPhys. Res. Letters



Manejo florestam do futuro será feito num mundo mais  incerto e perturbado

Mudança de 
composição, 
estrutura dos 
povoamentos...

McDowell et al., 2020, Science



Manejo florestam do futuro será feito num mundo mais  incerto e perturbado
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Existem muitas estratégias das plantas para 
responder para estresse hídrico e temperatura!!
→ Varias escadas espaço-temporal

CO2



Forte efeito das precipitações e temperatura sobre o crescimento de clones de Eucalipto

Binkley et al., 2020, For. Eco. Manag.



Controle 
estomático

Resistencia 
a cavitação 
(P50)

AGUA

A resistência a cavitação é um mecanismo fundamental na 
resposta das arvores a seca

Estresse hídrico
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A resistência a cavitação é um mecanismo fundamental na 
resposta das arvores a seca

Blackman et al., 2019,New Phytol.

Vulnerabilidade a cavitação
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Resistencia a cavitação (resistência a seca)

Trade-off entre produtividade e 
vulnerabilidade? 

Cochard et al., 2007 ,Tree Physiol.



Na frente das mudanças climáticas, qual manejo para plantações sustentáveis?

Risco = Manejar para resiliência? 

Escala da paisagem: mosaica de uso do solo, de idade, ... Em função da aridez da 
região e do balanço entre usuários

Escala da parcela: Adaptação do manejo: importância da diversidade arbórea 
(especes e genótipos) ➔ Complementaridade de uso de recursos + efeito de 
seleção

→ Avaliar o efeito de cada aspecto do manejo sobre uso de recursos e eficiência de 
uso de recursos



Na frente das mudanças climáticas, qual manejo para plantações sustentáveis?
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“Production ecology equation”
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