
ISSN 2764-376X
Nº 219 | NOVEMBRO 2022

Modelagem de áreas 
propensas à geada para o 

Eucalipto em São Paulo

Autores
Clayton Alcarde Alvares

Bruno Oliveira de Almeida
Rogério Cecere Vaz

Tiago Sartori Vasconcelos
Luiz Carlos Cabral



CIRCULAR TÉCNICA IPEF
n. 219, p. 1-11, Novembro de 2022

Modelagem de áreas propensas à geada para o 
Eucalipto em São Paulo

Modeling of frost-prone areas for Eucalyptus in São Paulo

Clayton Alcarde Alvares1, Bruno Oliveira de Almeida1, Rogério Cecere Vaz1, 
Tiago Sartori Vasconcelos1, Luiz Carlos Cabral1

RESUMO

As geadas sempre causaram preocupações à silvicultura do eucalipto no centro sul do Brasil. A 
aparente raridade dos eventos de geadas em ambientes tropicais e subtropicais torna os impactos 
de sua ocorrência ainda mais importantes para os silvicultores. Detectar e modelar os efeitos das 
geadas nas plantações na escala da paisagem é uma ferramenta poderosa para mitigar os seus 
danos. Observações de campo e vistorias orbitais antes e após os eventos de geadas de 2021 
possibilitaram elaborar um modelo de incidência de geada para o Eucalipto na região centro-leste 
do estado de São Paulo. O mapa de incidência foi operacionalizado em 5 classes de propensão à 
geada: Muito baixa (0-20%), Baixa (20-40%), Média (40-60%), Alta (60-80%), Muito alta (80-100%). 
O mapa de incidência de geada para o Eucalipto no estado de São Paulo foi compartilhado para 
uso e aplicações por silvicultores, gestores e pesquisadores do setor florestal.

Palavras-chave: agrometeorologia, silvicultura, zoneamento climático, sistema de informação 
geográfica

ABSTRACT

Frosts have caused concerns to Eucalyptus growers in south-central Brazil. The supposed rarity of 
frost events in tropical and subtropical environments makes their impacts even more important for 
foresters. Detecting and modeling the effects of frost on forest plantations at the landscape scale is a 
powerful tool for mitigating the tree damage. Field observations and orbital surveys before and after 
the critical frost events of 2021 made it possible to develop a frost incidence model for Eucalyptus in 
the east-central region of the state of São Paulo. The incidence map was operationalized in 5 classes 
of frost’s propensity: Very low (0-20%), Low (20-40%), Medium (40-60%), High (60-80%), Very high 
(80-100%). The frost incidence map for the Eucalyptus in the state of São Paulo was shared for use 
and applications by foresters, managers, and researchers in the forestry sector.

Keywords: agrometeorology, silviculture, climate zoning, geographic information system
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1. INTRODUÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A geada é um evento climático adverso, de baixo nível de energia, que ocorre quando a 
temperatura do ar próxima ao solo (relva) ou superfícies expostas cai abaixo de 0°C (OMETTO, 
1981). Existem dois níveis de intensidade de geada, a meteorológica e a agronômica. A geada 
meteorológica é mais leve, e por definição ocorre quando a temperatura do ar atinge 0ºC no 
termômetro instalado na altura da relva. Em noite de geada meteorológica, geralmente, o 
termômetro da estação meteorológica (2 m acima do solo) marcará entre 2 e 6ºC, dependendo 
da latitude e condições climáticas da região (ALVARES et al., 2018). Desta forma, geralmente, a 
geada meteorológica causará pouco ou nenhum dano às culturas. A geada agronômica, como 
o próprio nome diz, é um limite de faixa de temperatura negativa que afetará a maioria das 
culturas que são sensíveis ao frio. No Brasil tem-se usado o limite crítico para geada agronômica a 
temperatura do ar na superfície do solo de -2ºC (PEREIRA et al., 2002). Dependendo da umidade 
do ar (ponto de orvalho) a geada pode ou não vir acompanhada de depósitos de gelo sobre a 
vegetação, o solo, e os resíduos florestais (Figura 1).

Figura 1. Deposição de gelo numa noite de geada (2021) em uma unidade de produção de 
Eucalipto na região de Itapetininga (SP).

A ocorrência e a intensidade de uma noite de geada e os seus danos dependem de fatores 
de natureza diversa (Figura 2). As plantações de Eucalipto no estado de São Paulo, região onde 
condições subtropicais predominam durante o outono e o inverno (ALVARES et al., 2013), as 
geadas e os seus danos podem ocorrer devido aos seguintes fatores:

i) macroclimáticos: latitude (fotoperíodo, quantidade de radiação, exposição às frentes frias 
polares), altitude (pressão atmosférica) e continentalidade (variação termo-higrométrica),

ii) topoclimáticos: fisiografia (posição na bacia hidrográfica: por exemplo, cota baixa próximo 
ao canal de drenagem do ar frio) e as formas do relevo (planícies, colinas, montanhas e 
chapadas),

iii) microclimáticos: seleção de material genético adequado (clones resistentes à geada) e época 
de plantio (calendário silvicultural).

No setor florestal, as geadas sempre foram motivos de grandes preocupações ao negócio, por 
exemplo, como as que ocorreram em 1975 e 1994. Desde aquela época, silvicultores e gestores 
se reuniam para juntar esforços em grupos de trabalho formando redes experimentais próprias 
e em cooperativas com o objetivo de minimizar os prejuízos causados pelo fenômeno climático 
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(IPEF, 1976, FERREIRA, 1975, IPEF, 1994, HIGA et al., 1995). Historicamente, os avanços técnicos 
frente às geadas foram relacionados ao melhoramento genético. Mesmo nas décadas seguintes, 
como as geadas que ocorreram em 2011 e 2016, e as mais críticas em 2021, as soluções 
desenvolvidas foram majoritariamente genéticas. No entanto, nesta época, com uma maior 
disponibilidade de dados climáticos e ferramentas computacionais começaram a surgir pesquisas 
(internas/corporativas e publicadas) avaliando as regiões de aptidões geográficas (latitude e 
altitude) do Eucalipto considerando esses sinistros climáticos (FLORES et al., 2016).

Contudo, pouco se avançou no manejo da geada, que seria uma solução silvicultural 
integrando os fatores macro, topo e microclimáticos. Faltava aliar o empirismo dos técnicos de 
campo com a experiência de técnicos em modelagem de ambientes de produção. Geralmente 
não havia incertezas da contribuição dos fatores macroclimáticos na propensão às geadas 
(ALVARES et al., 2018). No entanto, conhecer apenas a localização (latitude e longitude) e 
a altitude dos talhões que sofreram danos por geadas eram insuficientes para elaborar um 
zoneamento na escala da paisagem.

Frentes frias severas, como as de 30 de junho, 20 e 30 de julho de 2021, causaram a perda 
de dezenas de milhares de hectares de plantações de Eucalipto em São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nas áreas de produção do estado 
São Paulo, as temperaturas mínimas atingiram até -4ºC nas frentes frias de 2021. Esses sinistros 
climáticos recentes evidenciaram que os danos das geadas nas plantações de Eucalipto estavam 
associados às posições fisiográficas (cotas) mais baixas da paisagem ou bacia hidrográfica 
(Figura 3). Vistorias orbitais foram realizadas em todos os talhões com idade até 12 meses na 
base florestal da Suzano em São Paulo. Foram usadas imagens mensais do satélite Planet 
disponibilizadas pelo Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega via plataforma Global 
Forest Watch (www.globalforestwatch.org/map). A comparação das imagens antes (maio) e após 
os eventos de geadas de 2021 (agosto ou setembro) confirmaram que os danos significativos 
na maior parte das plantações estavam concentrados em posições fisiográficas mais baixas da 

Figura 2. Plantios de Eucalipto afetados pela geada (2021) em função do material genético 
(Genótipos a e b), idade das árvores, altitude e da sua posição fisiográfica (Cota). Região de 
Capão Bonito (SP).
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paisagem, entre as cotas 10 a 40 m acima do canal de drenagem da microbacia (Figura 4). A 
importância do relevo local foi comprovada, mas ainda faltava obter esse fator topoclimático até 
então raramente explorado no setor florestal.

Nos últimos anos, cientistas e pesquisadores produziram e disponibilizaram uma enorme 
quantidade de métodos, dados, e informações em agrometeorologia, sensoriamento remoto 
e geotecnologias, prontas para customização, integração e aplicação no setor florestal. Uma 
contribuição significativa foi a apresentação do modelo HAND (Height Above Nearest Drainage, 
ou em português - altura acima da drenagem mais próxima) por RENNÓ et al. (2008). O algoritmo 
HAND automatiza a obtenção espacializada da distância vertical (cota) entre um ponto (pixel) e 
o canal de drenagem mais próximo na mesma microbacia hidrográfica. A produção de um mapa 
HAND requer um modelo digital de elevação (DEM), de onde serão derivados outros mapas 
como a direção e o fluxo acumulado da água, a hidrografia e a delimitação das microbacias. 
Neste trabalho, para a elaboração do mapa HAND, foi usado o recente modelo de elevação de 
superfície (proxy para um DEM) Copernicus (AIRBUS, 2020), com resolução espacial de 30 m, 
e distribuído gratuitamente pela Agência Espacial Europeia (https://spacedata.copernicus.eu). 
O processamento do modelo HAND para a área de estudo (Figura 5), a extração dos mapas de 
latitude e longitude do DEM, a modelagem e o zoneamento das áreas propensas à geada foram 
realizados no software ArcGIS 10 (www.esri.com) (Figura 6).

Paralelamente às vistorias orbitais, os técnicos de campo realizavam os levantamentos de 
danos pós geada em todas as unidades de produção de São Paulo. Da base florestal, 118 talhões 
foram identificados com algum dano por geada. As principais microrregiões administrativas (www.
ibge.gov.br/geociencias) onde foram verificados danos à geada são Itapeva, Capão Bonito, 
Itapetininga, Piedade, Sorocaba, Avaré, Botucatu, Bauru, Rio Claro, Araraquara, Amparo, São José 
dos Campos e Paraibuna (Figura 5). Em cada talhão, a porcentagem de dano severo (mortalidade 
de árvores) das geadas ao Eucalipto foi quantificada e chamada de incidência (INC). Assim, o 
dano à geada no talhão variou de 1% a 100% da sua área. Para cada talhão foi obtida a latitude, 
longitude, altitude e cota (HAND). Por fim, foi elaborada uma regressão multivariada tratando a 
variável INC como dependente e as variáveis latitude (LAT), longitude (LON), altitude (ALT) e HAND 
como independentes. A análise estatística foi realizada no software R (www.r-project.org).

Figura 3. Ilustração do fluxo de ar e intensidade da geada em uma encosta durante uma noite 
de céu limpo e calmo. Com a temperatura em queda, o ar frio (mais denso) começa a drenar 
suavemente vertente abaixo, acumulando-se em cotas mais baixas das bacias e vales, posições 
fisiográficas mais propensas às geadas.
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Figura 4. Vistoria orbital mostrou que os danos das geadas ao Eucalipto estão associados às 
posições fisiográficas mais baixas da paisagem (Cota < 40 m).
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Figura 5. Localização da área de estudo, talhões vistoriados em campo após as ocorrências das 
geadas em 2021 e áreas plantadas com Eucalipto no centro leste de São Paulo. De acordo com o 
mapeamento mundial de florestas plantadas (Harris et al., 2019), o Estado de São Paulo possuía 
em 2013/2014 aproximadamente 625 K ha de plantios de Eucalipto, pertencentes a empresas 
dos setores de celulose e papel, chapas e painéis de madeira, fomentos, pequenos produtores, e 
florestas estaduais. Dessa área total, quase 88% dos plantios de Eucalipto (555 K ha, em cinza no 
mapa) estavam dentro da área de estudo.

Figura 6. Variáveis independentes macro (altitude, latitude e longitude) e topoclimáticas (HAND), 
espacializadas na área de estudo, usadas na modelagem da incidência da geada em plantios de 
Eucalipto.
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2. RESULTADOS

As variáveis macro e topoclimáticas apresentam relações significativas com a incidência 
de geada em plantios de Eucalipto. Dentre as variáveis independentes, a latitude apresentou a 
mais forte correlação de Pearson com a incidência de geada (r = 0.6, p < 0,001). A altitude foi a 
segunda variável mais importante, apresentando correlação de Pearson positiva e significava (r = 
0.57, p < 0,001) com os danos da geada. A variável topoclimática HAND apresentou correlação de 
Pearson negativa (r = 0.4, p < 0,001), corroborando com o empirismo dos técnicos de campo e 
com as vistorias orbitais. A longitude apresentou a menor correlação (r = 0.38, p < 0,001) com a 
incidência de geada (Figura 7).

Figura 7. Análise exploratória entre as variáveis independentes macro (altitude, latitude e 
longitude) e topoclimáticas (HAND) e a variável independente incidência de geada em plantios de 
Eucalipto no estado de São Paulo.

Embora, todas as variáveis apresentaram correlação significativa com os danos da geada, a 
contribuição combinada na regressão multivariada rendeu um modelo com maior capacidade 
preditiva da incidência de geada (R2 = 0.59, p < 0,001, Equação 1). O modelo é de fácil aplicação 
pois as variáveis de entrada são acessíveis para o técnico de campo ou para o pesquisador 
interessado em espacializá-lo usando outras fontes de dados, como o LiDAR por exemplo.

( )5,293 0,00078 0,0857 – 0,114 – 0,057 INC ALT LN HAND LAT LON= − + −
 (1)

2 0,59,  0,155,   0,001R SEE p valor= = <

em que, INC é a incidência (%), ALT é a altitude (m), HAND é a cota ou posição fisiográfica na 
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bacia hidrográfica (m), LAT é a latitude em graus (valor negativo no hemisfério sul), LON é a 
longitude em graus (valor negativo a oeste do meridiano de Greenwich). SEE é o erro padrão de 
estimativa.

Com base nas variáveis independentes macro e topoclimáticas apresentadas na Figura 6 e na 
Equação 1, o mapa de incidência de geada para o Eucalipto foi produzido para a área de estudo 
(Figura 8). O mapa de incidência foi operacionalizado em 5 classes de propensão à geada: Muito 
baixa (0-20%), Baixa (20-40%), Média (40-60%), Alta (60-80%), Muito alta (80-100%). A Figura 8 
também apresenta uma visualização aproximada da incidência da geada nas regiões de Itararé 
(1), Brotas (2) e Taubaté (3). As microrregiões administrativas mais suscetíveis a incidência de 
geada são Itapeva, Capão Bonito, Piedade, Itapetininga, Avaré, Itapecerica da Serra, Mogi das 
Cruzes, Bragança Paulista, Botucatu, Ourinhos, Amparo, Paraibuna, Rio Claro, Tatuí, Araraquara, 
Jaú, Bauru, Piracicaba, Pirassununga (Figura 8). O mapa de incidência de geada aliado à previsão 
climática de curto e médio prazos pode, por exemplo, ser usado no planejamento das atividades 
de implantação e reforma florestal priorizando áreas de maior e menor risco à geada conforme o 
calendário silvicultural.

Figura 8. Mapa da incidência de geada para o Eucalipto em algumas regiões do estado de São 
Paulo. Nos mapas regionais estão plotadas as áreas plantadas com Eucalipto (Harris et al., 2019).
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A Tabela 1 é o resultado da intersecção do mapa de classes de incidência de geada 
(Figura 8) com o mapa de áreas plantadas com Eucalipto do estado de São Paulo 
(Figura 5). Aproximadamente 67,5% das plantações com eucalipto apresentam incidência a geada 
considerada Baixa ou Muito baixa, e apenas 7% das plantações incidência Alta ou Muito Alta.

Tabela 1. Ocorrência (em ha e em %) de plantios de Eucalipto em cada classe de propensão à 
geada na área de estudo.

Incidência (%) Área (ha) Área (%)

0-20 110.593 19,9

20-40 263.964 47,6

40-60 142.100 25,6

60-80 35.150 6,3

80-100 3.300 0,6

Total 555.107 100

O mapa de incidência de geada para o Eucalipto no estado de São Paulo (Figura 8) em 
formato digital (rasterfile) para uso em sistema de informação geográfica está disponibilizado no 
seguinte link permanente https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21517098.v1.
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