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1. Introdução
Os plantios clonais de Eucalyptus são hoje uma regra na eucaliptocultura, tanto nas áreas
tradicionais de produção como nas novas fronteiras florestais. No entanto, enquanto nas áreas
tradicionais há uma maior segurança quanto à adaptação e capacidade produtivida dos clones, nas
novas áreas há maiores riscos associados à produção florestal devido a estresses ambientais distintos
daqueles donde os clones foram selecionados. Dentre os estresses ambientais ao Eucalyptus o
estresse hídrico destaca-se como o mais limitante à produtividade em regiões tropicais (Ryan et al.
2010) após corrigidas as limitações nutricionais e garantida a fitossanidade dos plantios. O estresse
nutricional é hoje manejável frente às pesquisas em solos e nutrição realizadas ao longo das últimas
4 décadas, e que vem propiciando excelentes padrões de crescimento dos materiais clonais, mesmo
em solos de baixa fertilidade natural (Ferreira e Stape 2009). Afora o plantio em novas áreas com
menores índices pluviométricos, as maiores variações de regime hídrico devido às mudanças
climáticas, nas áreas tradicionais de plantio, impõe uma maior compreensão da sensibilidade dos
clones de Eucalyptus a esse estresse. O projeto BEPP (Brasil Eucalyptus Produtividade Potencial)
estudou os principais fatores limitantes à produtividade de oito clones comerciais de Eucalyptus
entre os anos de 2001 e 2011, e investigou os principais processos ecofisiológicos associados. Os
resultados mostraram que é possível quantificar os processos que controlam a produtividade dos
clones, em termos de fotossíntese, respiração, transpiração e alocação de carbono, e como os fatores
estressantes os influenciam. Porém, face ao limitado número de clones e seu confundimento com o
local de estudo, não foi possível aprofundar o conhecimento na área de interface fisiologia-genética,
vital para o desenvolvimento de programas de hibridação mais eficazes para superar estresses
ambientais (Stape et al. 2010). Do ponto de vista genético, atualmente, a obtenção de novos clones é
baseada em programas de hibridações controladas que usam parentais que possuam características
adequadas de crescimento e, supostamente, também características morfológicas, fisiológicas ou
bioquímicas (doravante denominadas ecofisiológicas) para tolerar os estresses ambientais ao qual
suas progênies estarão submetidas ao longo de suas rotações. Posteriormente, faz-se a seleção dos
indivíduos dentro destas progênies que efetivamente herdaram o grupo de características desejadas
dos parentais. Vê-se portanto que esta técnica de seleção representa um grande esforço em termos
de cruzamentos de parentais e testes e seleção de campo de materiais potenciais para futuros testes
clonais. Uma alternativa a esta sistemática seria a possibilidade de “pré-selecionar” os parentais, ou
“pré-selecionar” as progênies através de marcadores moleculares que sabidamente estivessem
ligados a comportamentos ecofisiológicos desejáveis, como taxas de fotossíntese, taxas de
respiração, padrões de crescimento radicular (Laclau et al. 2103), de resposta estomática (Hubbard
et al. 2010), de sinalização hormonal, de alocação de carbono (Ryan et al. 2010), de arquitetura de
copa, de queda de folhas, de potencial hídrico celular, e de tantas outras possibilidades de
comportamento ecofisiológico das árvores (Grattapaglia et al. 2009).
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Assim, devido às diferentes respostas dos clones ao déficit hídrico, por exemplo, pode-se
investigar os processos ecofisiológicos da planta que levam a estes comportamentos através de um
desenho experimental que contemple a variação do agente estressante e a variação dos materiais
genéticos, e determine não só o crescimento (DAP e Altura) mas os fluxos de carbono, água e
nutrientes para caracterizar e “explicar fisiologicamente” o comportamento diferencial entre os
materiais testados. Obviamente, estas medidas requerem uso de instrumentação apropriada, e
representam o primeiro passo para verificar como o melhoramento genético poderá usar parâmetros
fisiológicos na seleção de clones mais adaptados. A adaptabilidade dos clones aos estresses
abióticos não lhes garante adequada produtividade, pois é cada vez mais constante a ocorrência de
pragas e doenças, autócnes ou introduzidas, que através da herbivoria reduzem ou inviabilizam o
crescimento das árvores. Desta forma, o estresse biótico, via herbivoria, tem estagnado, ou mesmo
reduzido a produtivdade florestal em vários sítios, e há uma forte interação com os estresses
ambientais, de forma que seus efeitos são agravados, num situação de déficit hídrico.
Assim, um novo programa de pesquisa foi elaborado de forma conjunta por várias
instituições de pesquisa e empresas florestais buscando usar os conhecimentos adquiridos ao longo
da última década nas áreas de silvicultura, melhoramento e proteção para melhor caracterizar os
principais estresses abióticos e bióticos à eucaliptocultura, e como os distintos materiais genéticos
se comportam ecofisiologicamente frente aos mesmos. Antevê-se que os resultados terão ampla
aplicação nas áreas de silvicultura e melhoramento florestal, incluindo a efetiva modelagem
ecofisiológica da eucaliptocultura clonal a nível regional com validação de fatores ambientais e
genéticos, e a recomendação de marcadores moleculares e cruzamentos dirigidos (Marsden et al.
2013).
Este novo programa, denominado Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídricos,
Térmicos e Biológicos (TECHS), ao congregar as áreas de fisiologia, hidrologia, nutrição,
melhoramento, biotecnologia, entomologia e fitopatologia, busca identificar a existência de um
próximo patamar seguro de produtividade florestal para a eucaliptocultura, no curto e longo prazos.

2. Produtividade do Eucalyptus sob estresse hídrico
O programa cooperativo BEPP (Brasil Eucalyptus Produtividade Potencial, Stape et al.
2010), estudou de 2001 a 2011, a ecologia de produção das plantações de eucaliptos em oito sítios
do Brasil: Inhambupe BA, Eunápolis BA, Teixeira de Freitas BA, Aracruz ES, Bocaiúva MG,
Guanhães MG, Luis Antônio SP, e Mogi Guaçu SP, das empresas Copener, Veracel, Suzano, Fibria,
V&M, Cenibra e International Paper. Em cada local, um clone foi utilizado e estudou-se o efeito da
adição de nutrientes (adubação extra além do usual da empresa), de água (via irrigação), e da
uniformidade (plantios clonais homogêneos e heterogêneos) no comportamento ecofisiológico dos
clones. O estudo mostrou que sem fertilização, a média do Incremento Médio anual (IMA) foi cerca
de 30% menor (33 m³ha-1ano-1) do que os rendimentos obtidos com as taxas operacionais atuais de
fertilização (46 m³ha-1ano-1). A fertilização “extra” não aumentou o crescimento. A irrigação elevou
o crescimento médio em 30%, atingindo 62 m³ha-1ano-1. A produtividade potencial biológica
(Incrmento Corrente Anual, após fechamento do dossel) foi de 77 m³ha-1ano-1. A produtividade
biológica potencial foi ainda maior, considerando o período de desenvolvimento completo do dossel
durante a estação chuvosa no verão, atingindo 83 m³ha-1ano-1.

Além disso, povoamentos com estrutura uniforme apresentaram crescimento 13% maior do
que talhões com elevada heterogeneidade nos tamanhos das árvores. Assim, a irrigação evidenciou
a grande influência da variação interanual das chuvas na produtividade do Eucalyptus. Estes
resultados enfatizaram a importância da oferta de recursos, eficiência do uso dos recursos, e
uniformidade do povoamento na fixação dos limites para a produtividade e proporcionam uma base
na avaliação das produtividades alcançadas nas plantações operacionais. O Projeto BEPP mostrou
que o suprimento de água é o recurso fundamental para determinar os níveis de produtividade das
plantações no Brasil.
Em resumo, estes estudos associados ao uso de Parcelas Gêmeas de Inventário (Stape et al.
2006) pelas empresas florestais mostraram que: i) O estresse hídrico foi o fator de maior limitação à
produtividade em todos os locais; ii) O maior efeito da aliviação do estresse hídrico é o aumento da
eficiência de uso da luz, seguido do aumento do Índice de Área Foliar (IAF); iii) O estresse
nutricional mostra-se equacionado do ponto de vista de recomendação técnica, necessitando ser
melhorado do ponto de vista de sua qualidade de aplicação operacional; iv) Os clones apresentam
elevada eficiência de uso da água, mesmo em condições de maior disponibilidade hídrica; v) A
maior produtividade ao final da rotação está diretamente relacionada à maior precocidade de
fechamento do dossel; vi) A respiração do tronco dos clones parece ser inferior a valores de
materiais não melhorados; vii) Os clones alocam grande quantidade de carbono para a parte aérea,
notadamente quando o estresse hídrico é aliviado; viii) Os clones mostram comportamentos
distintos de controle estomático, o que deve levar a distintos padrões de adaptabilidade a regimes
hídricos; ix) a profundidade de exploração do sistema radicular mostrou-se variável com clone-solo,
porém não houve possibilidade de avaliar o efeito de cada fator; e x) As árvores dominantes, dentro
de um mesmo clone, tendem a ser mais eficientes em usar os recursos naturais como luz, água e
nutrientes.
Assim, a despeito do projeto BEPP mostrar a importância e possibilidade de modelar a
disponibilidade hídrica para fazer previsões de produtividade florestal, ele não investigou a
diferenciação existente entre os clones, uma vez que cada local só tinha um material genético. Desta
forma, há necessidade de se identificar qual ou quais os mecanismos ecofisiológicos que explicam
como os diferentes materiais genéticos conseguem tolerar, com maior ou menor grau de sucesso,
este estresse hídrico, o qual está em geral associado a um estresse térmico de calor. Desta forma, há
questões básicas a serem respondidas para se estimar a produtividade dos futuros plantios de
Eucalyptus seja nas áreas tradicionais ou não de eucaliptocultura, destacando-se entre elas:
i) Como o crescimento dos plantios clonais de Eucalyptus é, e será, influenciado pelo clima,
em termos de Índice de Área Foliar, de captura e alocação de C, e da eficiência do uso
da luz?;
ii) Como os clones, em distintos espaçamentos, irão interagir com os sítios e os fatores do
clima ?;
iii) Que mecanismos ecofisiológicos têm os clones mais adaptados aos estresses hídrico e
térmico ?;
iv) Qual a magnitude da interação genótipo x ambiente para as variáveis ecofisiológicas e para a
produtividade final?;
v) Identificados os mecanismos, é possível desenvolver protocolos ecofisiológicos capazes de
classificar um grande número de indivíduos dos programas de melhoramento ?; e
vi) Como os clones, em diferentes ambientes e sob diferentes níveis de estresses, se
comportarão frente a sua susceptibilidade a pragas e doenças (estresse biótico) ?

Desta forma, o programa TECHS se propõe a responder a tais questionamentos utilizando-se
de uma uma rede de sítios e clones com manipulação do regime hídrico e espaçamento de plantio
(Stape e Binkley 2010). Essa rede do TECHS terá uso silvicultural imediato em termos de avaliação
da adaptabilidade climática e susceptibilidade aos estresses abióticos e bióticos de clones chaves por
todo o Brasil.

3. Material e Métodos
O desenho experimental do TECHS possibilitará aos melhoristas, biotecnólogos,
entomologistas, fitopatologistas melhor elucidação dos mecanismos de tolerância aos estresses
hídrico e térmico, e tolerância a pragas e doenças, sua expressão gênica e seu uso em programas de
melhoramento. Permitirá também aos silvicultores compreender em mais detalhes a interação
espaçamento de plantio x genética x local, e seus efeitos no fechamento da copa, sobrevivência e
produtividade final, o que virá auxiliar tremendamente nas futuras tomadas de decisão. Além disso,
o acompanhamento da dinâmica do IAF, por sítio e clone, possibilitará desenvolver ferramentas de
monitoramento da qualidade e sanidade dos plantios. Finalmente, o projeto irá também fornecer um
conjunto de informações necessárias para validar modelos ecofisiológicos que poderão extrapolar as
informações dos sítios e clones pesquisados para outras situações do território nacional. O
delineamento do TECHS busca “compreender a variação da adaptabilidade e produtividade de um
grupo de clones de Eucalyptus numa ampla variação edafo-climática e de densidade populacional,
e dentro de cada sítio, suas respostas à deficiência hídrica”. O grupo dos 18 clones do TECHS foi
definido por melhoristas florestais, e a manipulação do regime hídrico está sendo feita pela técnica
da “redução de chuva”, e a variação da densidade populacional através do uso do delineamento
“sistemático” de plantio.

3.1. Delineamento do TECHS
O programa TECHS utiliza uma rede de 36 sítios experimentais (do norte do Pará até o
Uruguai, Figura 1) e é composto por 18 clones com manipulação do regime hídrico e espaçamento
de plantio.
Dada a grande amplitude climática do Brasil (Figura 2), os clones foram classificados em 4
grupos: a) Clones tropicais e de regiões mais Úmidas (Tipo U); b) Clones tropicais e de regiões
mais Secas (Tipo S); c) Clones de regiões subtropicais mais Frias (Tipo F); e d) Clones
intermediários e mais Plásticos (Tipo P). Cada sítio do TECHS foi classificado em Tropical ou
Subtropical, baseado na classificação climática detalhada de Köppen (Alvares et al. 2013), e
contém: i) Sítio tropical: 4 clones Tipo P, 4 clones Tipo U e 3clones Tipo S; ii) Sítio subtropical: 4
clones Tipo P e 7 clones Tipo F. Cada sítio compreende uma área experimental de 5 hectares.

Figura 1. Localização dos 36 sítios experimentais do programa TECHS/IPEF.

Figura 2. Zoneamento climático do Brasil e os sítios do TECHS.

3.2. Instalação e mensurações
O preparo de solo seguiu o padrão usual de cada empresa garantindo adequado efeito para
crescimento radicular. A maioria das áreas do TECHS usou subsolagem. As fertilizações de cada
empresa foi revista e todas seguem um padrão comum com: i) Correção do solo; ii) Adubação de
Base; iii) Adubação de Cobertura e iv) Adubação de Manutenção. O estudo do TECHS também não
prevê a competição por ervas daninhas de forma que a área é mantida sempre livre de
matocompetição.

As medidas padrões incluem o crescimento em DAP, Altura e Índice de Área Foliar (IAF)
(via medição com equipamento e sensoriamento remoto (Le Maire et al. 2011)) e biomassa aérea.
Porém determinações mais específicas de discriminação do 13C entre os materiais genéticos e
intensidade do estresse hídrico para caracterizar tolerância ao déficit hídrico (controle estomático)
serão feitas, bem como caracterização dos padrões de crescimento radicular dos materias mais
tolerantes. Para 5 sítios, há acompanhamento semanal do crescimento de todos os clones com uso
de dendrômetros afim de associá-los aos eventos climáticos.

3.3. Exclusão de chuva
Em cada sítio foram instalados 12 clones (11 do TECHS e 1 da própria empresa) e clones
selecionados possuem 2 regimes hídricos, com 100% e 70% da chuva local. A parcela consiste de 8
Linhas x 15 Plantas sem exclusão de chuva, e outra de mesmo tamanho, com exclusão. O
espaçamento de plantio é de 3 m x 3 m (Figura 3).

Figura 3. Sistema de exclusão de 30% da chuva instalado nos sítios experimentais do TECHS.

3.4. Ensaio de espaçamento
A variação da densidade populacional está sendo estudada por meio do uso do delineamento
sistemático de plantio (Figura 4) em área contígua ao delineamento com exclusão de chuva. Os
espaçamentos variam de 450 a 13.500 árvores por hectare, cobrindo toda a faixa plausível de
espaçamento de plantios comerciais.

Figura 4. TECHS: ensaio clonal ao fundo, e ensaio de espaçamento sistemático, com 1 ano à frente.
Sítio de Coração de Jesus, MG, com 7 meses de idade.
3.5. Balanço de Carbono
Em 4 sítios experimentais do TECHS, que foram selecionados com base na sua
caracterização climática extremas, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão, estão sendo
estimados os balanços de carbono completos, que contempla medições mensais de emissão de CO2
do solo, deposição de serapilheira, teores de carbono no solo, entre outros, permitirá compreender
qual é a capacidade dos clones em controlar e alterar o investimento na produção de raízes, dossel e
madeira em resposta ao clima e em função da disponibilidade de recursos (Campoe et al. 2012). O
estudo, que será conduzido dos 2 aos 4 anos, momento em que acontece o pico de produtividade dos
plantios, permitirá conhecer os fatores genéticos e ambientais que controlam a captura, a

produtividade primária bruta, e a alocação de carbono para parte aérea e radicular dos diferentes
clones de Eucalyptus estudados.

Figura 5. Mensuração do fluxo de CO2 para o balanço de carbono em 4 sítios do TECHS.

3.6. Dados Climáticos
Dados climáticos são de extrema importância para a análise e interpretação dos resultados de
produtividade dos sítios experimentais. Dessa forma, desde a instalação do primeiro ensaio em
dezembro de 2011, o TECHS vem armazenando e processando dados climáticos em escala horária
de estações meteorológicas governamentais próximas aos sítios experimentais, via colaboração com
o INMET.

4. Resultados Parciais
Os 18 clones selecionados para o TECHS foram analisados do ponto de vista genético
quanto ao parentesco através do uso de 33 microsatélites, e grau de heterozigosidade utilizando
60.000 SNPs. Os resultados evidenciaram que: i) Os clones são distintos; ii) Os clones são
extremamente diversos do ponto de vista de espécies/híbridos; e iii) Houve total coerência de maior
heterozigosidade nos materias híbridos, comparativamente com as espécies puras (Figura 6). Assim,
a escolha dos clones pelos melhoristas efetivamente atingiu o objetivo de diversidade para busca de
respostas fisiológicas contrastantes.

E. urophylla

E. camaldulensis
E. grandis
E. benthamii
E. dunnii

Figura 6. Dendrograma dos clones do TECHS e espécies puras de referência, evidenciando a
ocorrência de parentais de 5 ou mais espécies.

Os 36 sítios experimentais do TECHS foram efetivamente implantados em locais com
climas distintos (Figura 7, Figura 8) e condções edáficas distintas (Figura 9).

Figura 7. Temperaturas máximas e mínimas diárias dos sítios do Pará (superior) e do Rio Grande do
Sul (inferior) no ano de 2012, evidenciando ampla diferenciação térmica.

Figura 8. Climograma dos sítios do TECHS para o ano de 2012 identificando sítios de climas quase
áridos a climas super-úmidos.

Figura 9. Triângulo textural de todos os sítios do TECHS mostrando a ocorrência desde solos
arenosos (95% de areia) a muito-argilosos (80% argila).
Todos os ensaios apresentam alta taxa de sobrevivência (média de 96%, Figura 10). Tal fato
mostra a alta qualidade de implantação e manejo utilizado pelas empresas. Os sítios foram
implantados ao longo de 2012, tendo todos ótimo desenvolvimento inicial (Figura 10).

Figura 10. Vista aérea do TECHS da Figura 4 com 2 anos já evidenciando distinção de copa e
crescimento entre os clones.

Com dados iniciais dos primeiros inventários já foi possível identificar que há genótipos
mais adaptados a diferentes tipos climáticos, além de efeitos significativos da interação genótipoambiente (Figura 13) em alguns clones estudados, tanto em IAF (Figura 11), como crescimento
(Figura 12).
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Figura 11. Índice de área foliar de 4 clones do TECHS com 18 meses em Telêmaco Borba, PR.

Figura 12. Volume aos 15 meses por sítio, para todos os clones do TECHS. Note-se o efeito
diferencial por local e dentro do local (clones).

Figura 13. Visualização da interação genótipo x ambiente para os clones tropicais do TECHS numa
idade precoce (15 meses). Os círculos representam a classificação do clone (ranking) no ensaio,
sendo o 1º próximo ao centro.

5. Conclusões Parciais
A plataforma TECHS, com 36 sítios experimentais de 0º a 36ºS, de 800 a 2.000 mm/ano de
chuva, e temperaturas anuais de 17ºC a 34ºC, e com os 18 principais clones de Eucalyptus do
Brasil, irá possibilidar investigar e compreender as interação genótipo x ambiente, do ponto de vista
abiótico e biótico, com alto nível de detalhe. Os resultados, mesmo aos 2 anos, já mostram que há
aplicações silviculturais de curto prazo (espaçamento e seleção de clones), e de melhoramento
(fisiologia de clones), a longo prazo, para manejar o déficit hídrico nas florestas, e preservar, ou
mesmo ganhar, produtividade.
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