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RESUMO
Captura e alocação de carbono em Pinus taeda e Pinus caribaea var. hondurensis
sob manejos hídricos e nutricionais distintos
O gênero Pinus ocupa no Brasil uma área plantada de 1,59 milhão de
hectares e tem uma ampla faixa de produtividade florestal (18 a 45 m³ ha-1 ano-1), em
função das espécies utilizadas, das limitações edáficas, dos tipos de clima,
melhoramento genético e, e alguns casos, pela ocorrência de pragas e doenças.
Apesar do conhecimento de que o aumento da disponibilidade de recursos naturais
(luz, água e nutrientes) eleva a produção de madeira, faz-se necessário
compreender como estes recursos influenciam os processos de captura (produção
primária bruta ou GPP) e alocação de carbono (C) para os diferentes
compartimentos da floresta (raiz, lenho, galhos e folhas). Além disso, o grau de
controle genético é de grande importância nesses processos e também deve ser
analisado. Assim, este projeto objetivou quantificar as taxas de captura e alocação
de carbono em uma espécie de Pinus tropical (P. caribaea var. hondurensis) e em
uma subtropical (P. taeda), dos 6,5 aos 8,5 anos de idade, em parcelas controle
(sem fertilização e sem irrigação) e parcelas fertilizadas e irrigadas. O experimento
está localizado no município de Itatinga – SP e se utilizou o método do balanço de
carbono para estimar a produtividade primária líquida da parte aérea (ANPP), o fluxo
de carbono para o solo (TBCF), produtividade primária bruta (GPP) e produtividade
líquida do ecossistema (NEP). Ao final do estudo, a biomassa do tronco foi 75%
superior no P. caribaea var. hondurensis (126 Mg ha-1) do que no P. taeda (72 Mg
ha-1), sendo que em ambas as espécies houveram ganhos significativos com a
fertilização e irrigação. O primeiro ano avaliado foi mais seco do que o segundo
(1195 contra 1487 mm), resultando em diferenças nos fluxos calculados. A produção
de tronco do P. caribaea var. hondurensis variou de 722 a 1569 gC m-2 ano-1,
enquanto do P. taeda foi de 221 a 452 gC m-2 ano-1. A espécie subtropical obteve os
maiores valores de TBCF, variando de 1150 a 2197 gC m-2 ano-1, e para as duas
espécies se encontrou relação do TBCF com a ANPP e GPP. Assim, encontrou-se
que a maior produtividade da espécie tropical é resultado de seu maior GPP (4964
contra 3744 gC m-2 ano-1 no P. taeda), maior partição de carbono para incremento
de tronco (22% contra 9% no P. taeda) e menor partição para TBCF (23% contra
45% no P. taeda). Já a fertilização e irrigação não mudaram a partição da GPP para
a ANPP e TBCF comparado ao tratamento controle, e o ganho em produção de
madeira foi explicado apenas pelo aumento na GPP (11%). A NEP para ambas as
espécies foi positiva, mostrando que essas espécies estão atuando como drenos de
carbono. Assim, o conhecimento de como a captura e alocação de C é afetada pela
espécie, água e nutrição terá aplicação sobre o manejo florestal, além de propiciar
valores de fluxos essenciais para a calibração de modelos ecofisiológicos de
produção, ainda inexistentes para essas espécies no Brasil.

Palavras-chave: Pinus; Balanço de carbono; Partição de carbono; Produtividade
primária bruta; Respiração do solo
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ABSTRACT
Carbon sequestration and allocation in Pinus taeda and Pinus caribaea var.
hondurensis under distinct hidric and nutritional regimes
The genus Pinus in Brazil has a planted area of 1.59 million hectares and it
has a wide range of forest productivity (18-45 m³ ha-1 yr-1) depending on the species,
edaphic limitations, climate, breeding and, in some cases, the occurrence of pests
and diseases. Despite knowing that the increased resources availability (light, water
and nutrients) improves the production of wood, it is necessary to understand how
these features influence the uptake processes (gross primary production or GPP)
and carbon allocation (C) on the different forest compartments (root, bole, branch
and leaf). Furthermore, the degree of genetic control is rather important in these
processes and should also be analyzed. Thus, this project aimed to quantify carbon
sequestration and allocation rates in a tropical pine (P. caribaea var. hondurensis)
and a subtropical one (P. taeda), from ages 6.5 to 8.5 years old, in control plots (no
fertilization and no irrigation) and fertilized and irrigated plots. The experimental site
is located in Itatinga– SP and the carbon balance approach was used to estimate the
above ground net primary production (ANPP), total belowground carbon flux (TBCF),
gross primary production (GPP) and net ecosystem production (NEP). At the end of
the study, the bole biomass was 75% higher in the P. caribaea var. hondurensis (126
Mg ha-1) than in P. taeda (72 Mg ha-1), and in both species there were substantial
improvements with fertilization and irrigation. The first year evaluated was drier than
the second (from 1195 to 1487 mm), resulting in differences in the calculated fluxes.
The P. caribaea var. hondurensis bole production ranged from 722 to 1569 gC m-2 yr1
, while the P. taeda showed values from 221 to 452 gC m-2 yr-1. The subtropical
specie obtained the largest values of TBCF (from 1150 to 2197 gC m-2 yr-1), and on
both species there was relationship between TBCF and ANPP and GPP.Thus, the
higher productivity of tropical specie is a result of higher GPP (4964 versus 3744 gC
m-2 yr-1 in the P. taeda), increased carbon partitioning to bole increment (22% versus
9% in the P. taeda) and smaller partitioning for TBCF (23% versus 45% in the P.
taeda). Fertilization and irrigation have not changed the partitioning from GPP to
ANPP and TBCF compared to the control plots, and increase in the production of
wood it has been explained only by increased GPP (11%). The NEP for both species
was positive, showing that these species are acting as carbon sinks. Therefore, the
knowledge of how the carbon sequestration and allocation is affected by the species,
water and nutrition will have application on forest management, besides providing
values of essential fluxes for calibration of ecophysiological production models, still
non-existent for these species in Brazil.
Keywords: Pinus; Carbon budget; Carbon partitioning; Gross primary production; Soil
respiration
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1

INTRODUÇÃO

As florestas são importantes meios de subsistência para milhões de pessoas
e colaboram com o desenvolvimento da economia nacional de muitos países (KOHL
et al., 2015), além de desempenharem um importante papel no balanço de carbono
global atuando como reservatórios vitais de carbono, mitigando a concentração de
CO2 na atmosfera (DIXON et al., 1994).
Mundialmente, a área ocupada por florestas plantadas representa
aproximadamente 278 milhões de hectares (PAYN et al., 2015), sendo que o Brasil
conta com 7,74 milhões de hectares (0,9% de todo o seu território), e deste
montante 1,59 milhão de hectares é ocupado por plantios de Pinus (IBÁ, 2015).
Hoje, a produtividade média do gênero no Brasil é de 31 m³ ha-1 ano-1 (IBÁ,
2015), porém há grande variação, de 18 a 45 m³ ha-1 ano-1 (PINTO JÚNIOR et al.,
2013), devido à dimensão da área englobada nos plantios que abrangem muitas
classes de solos (REISSMANN; WISNIEWSKI, 2005), tipos de clima (FERREIRA et
al., 2001), utilização de espécies (subtropicais e tropicais) aptas a diferentes regiões
do país e ao nível de melhoramento genético das plantas (PINTO JÚNIOR et al.,
2013).
Buscando entender melhor os fatores que controlam a produtividade do
Pinus, muitos trabalhos mostraram que o aumento da disponibilidade de recursos
hídricos e nutricionais afeta positivamente sua produção de madeira (CAPITANI;
SPELTZ; CAMPOS, 1982; ALBAUGH et al., 1998; SAMUELSON et al., 2008;
MUNHOZ, 2011; MORO et al., 2014), sendo em alguns casos resultado da redução
na alocação de biomassa para as raízes e aumento na alocação para o tronco.
Porém, a biomassa é apenas uma parte de todo o carbono assimilado pelas árvores
através da fotossíntese (do inglês, Gross Primary Production - GPP) (LITTON;
RAICH; RYAN, 2007).
Portanto, a produção de madeira em ecossistemas florestais varia
consideravelmente com a disponibilidade de recursos (luz, água e nutrientes) e com
a espécie utilizada, sendo resultado de inúmeros mecanismos, tais como mudanças
na taxa fotossintética e na sua partição para produção de madeira, raízes, folhas ou
respiração autotrófica (RYAN et al., 2010).
Um padrão comumente encontrado, tanto com Pinus quanto com
Eucalyptus, é o aumento da GPP e redução de sua partição para as raízes,
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aumentando a produção de biomassa da parte aérea, como resultado do aumento
da disponibilidade de água e nutrientes (LITTON; RAICH; RYAN, 2007).
Para compreender esses mecanismos que determinam a captura e alocação
de carbono e, consequentemente a produtividade de madeira, faz-se necessário um
estudo completo do balanço de carbono, especialmente em resposta às condições
ambientais. Os fluxos e alocação de carbono em ecossistemas florestais têm sido
estudados nas últimas décadas, utilizando as metodologias propostas por Raich e
Nadelhoffer (1989), Ryan (1991) e Giardina e Ryan (2002), onde a GPP é a soma da
produtividade primária líquida da parte aérea (do inglês, Aboveground Net Primary
Production - ANPP), da respiração autotrófica da parte aérea (Ra) e do fluxo de
carbono enviado para a raiz (do inglês, Total Belowground Carbon Flux - TBCF).
Essa metodologia tem gerado resultados precisos para avaliar efeitos de
tratamentos ao nível de parcelas experimentais (RYAN et al., 2010).
Com base nesse método muitos estudos têm sido realizados, resultando no
desenvolvimento do conhecimento a respeito dos efeitos do ambiente na alocação
de carbono e na produtividade de madeira de florestas de Eucalyptus e espécies
temperadas de Pinus (RYAN et al., 1996, 2010; GIARDINA et al., 2003; MAIER et
al., 2004; STAPE; BINKLEY; RYAN, 2008). Dos três componentes da GPP, somente
a ANPP tem sido mais frequentemente caracterizada, faltando informações sobre o
TBCF (GOWER et al., 1994; CLARK et al., 2001b).
Assim, conhecer como o crescimento da floresta e o armazenamento de
carbono do ecossistema respondem às mudanças nas fontes de recursos tem
grande

importância

produtiva

e

ecológica,

pois

ajudará

a

desenvolver

recomendações de práticas de manejo (fertilização e zoneamento de áreas de
plantio para cada espécie) que venham a aumentar a produtividade das florestas
plantadas de Pinus no Brasil, além de propiciar valores de fluxos essenciais para
calibração de modelos ecofisiológicos de produção (LANDSBERG, 2003).
Em relação às espécies utilizadas em plantios no Brasil, o Pinus taeda
(subtropical) é a espécie mais plantada no país, se concentrando na Região Sul
(HIGA et al., 2008), enquanto o Pinus caribaea var. hondurensis (espécie tropical) é
plantado da região Sudeste até o Nordeste (SILVA JÚNIOR, 1993), apresentando
maior produtividade do que a espécie anterior.
Este estudo faz parte da rede experimental Produtividade Potencial do Pinus
no Brasil (PPPIB), coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais
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(IPEF), e está instalado na Estação Experimental de Ciências Florestais da
ESALQ/USP, em Itatinga – SP, onde o clima é apto para o desenvolvimento do P.
taeda e do P. caribaea var. hondurensis. Para avaliar a grande diferença de
produtividade entre essas espécies, que a fotossíntese a nível foliar não explicou
(CARNEIRO, 2013), e o efeito da disponibilidade de recursos hídricos e nutricionais,
o presente trabalho usou um ensaio fatorial com dois níveis de manejo e duas
espécies, em um povoamento dos 6,5 aos 8,5 anos de idade, medindo a ANPP e
TBCF, para alcançar os seguintes objetivos:
i) Estimar a captura de carbono (produtividade primária bruta ou GPP) do P.
taeda e do P. caribaea var. hondurensis sob manejo mínimo (sem fertilização
e sem irrigação) e intensivo (com fertilização e com irirgação);
ii) Determinar os padrões de alocação da GPP para crescimento do lenho, de
galhos, de acículas, uso das raízes e respiração, destas duas espécies
quando sob manejo mínimo (sem fertilização e sem irrigação) e intensivo
(com fertilização e com irrigação).

Estes dois objetivos, estão atrelados às hipóteses do trabalho, sendo elas:
i) O Pinus caribaea var. hondurensis tem maior GPP, maior TBCF e maior
ANPP do que o Pinus taeda;
ii) Diferenças na produção de madeira entre as duas espécies podem ser
explicadas pelas suas diferentes estratégias de partição de carbono, sendo
que a espécie tropical tem menor partição para a raiz (TBCF:GPP) e maior
para o tronco (Tronco NPP:GPP) do que a subtropical;
iii) Os tratamentos com manejo mais intensivo, dentro de cada espécie, tem
maior GPP, maior TBCF e menor partição para a raiz (TBCF:GPP) e maior
para a parte aérea (ANPP:GPP) do que o tratamento controle.
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2
2.1

DESENVOLVIMENTO
Aspectos gerais sobre o Pinus spp.

Espécies de Pinus foram introduzidas no Brasil pela necessidade de
produção de madeira para abastecimento industrial (KRONKA; BERTOLANI;
PONCE, 2005). Com isso, na década de 40 um grande número de espécies de
diferentes procedências foi utilizado para experimentação pelas empresas privadas e
a partir de 1960, começaram-se os plantios em larga escala nas Regiões Sul e
Sudeste com Pinus elliottii e Pinus taeda (FREITAS et al., 2005). Devido ao seu
rápido crescimento e características adequadas da madeira, o Pinus acabou se
tornando, também, uma alternativa a falta da madeira da Araucaria angustifólia, que
sofreu exploração intensiva nessas regiões (SHIMIZU, 2006).
Com a introdução de outras espécies, principalmente oriundas das regiões
tropicais, como o Pinus caribaea var. hondurensis, a produção de madeira de Pinus
foi viabilizada economicamente em todo o território nacional (PINTO JÚNIOR et al.,
2013), resultando em uma área plantada total de 1,59 milhão de hectares,
concentrados principalmente na Região Sul (76%) (IBÁ, 2015).
O P. caribaea Morelet var. hondurensis Barr. et Golf. é originário da América
Central, ocorrendo naturalmente em Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicarágua e México (PERRY, 1991), entre as latitudes 18°N e 12°N. Segundo
Kronka, Bertolani e Ponce (2005), o clima destas áreas de ocorrência varia de
tropical, com temperatura média anual de 24 °C a 27,2 °C e precipitação média
anual de até 3500 mm com curto período de seca, até subtropical, com temperatura
média anual entre 20 °C e 24 °C e precipitação média anual de 950 mm com longos
períodos de seca. A sensibilidade ao frio é condição limitante para essa espécie,
sendo que em seu habitat natural raramente a temperatura mínima alcança 5 ˚C
(SHIMIZU; SEBBEN, 2008).
Dentre as espécies de Pinus tropicais, o P. caribaea var. hondurensis é a
mais plantada no mundo (AGUIAR; SOUSA; SHIMIZU, 2013), por sua excelente
adaptabilidade e qualidade da madeira. No Brasil, os plantios comerciais desta
espécie são recomendados em toda sua região tropical, do norte do Estado de São
Paulo até a Amazônia (GOLFARI, 1987), sendo mais plantado na Região Sudeste e
Centro-Oeste do país. Sua madeira é de densidade moderada a baixa, mas de
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grande utilidade geral, sendo produzida principalmente para serrarias, produção de
celulose e extração de resina.
Já a espécie subtropical, P. taeda, é proveniente do Sul e Sudeste dos
Estados Unidos, abrangendo desde o norte de Delaware (39°N) até a região central
da Flórida (28°N) e o leste do Texas (SCHULTZ, 1997). Nestas áreas o clima é
temperado úmido, com invernos suaves e verões longos e quentes, sendo a
precipitação pluviométrica media anual de 1020 mm a 1520 mm e a temperatura
média anual de 13 °C a 24 °C (FOWELLS, 1965). É tolerante a geadas e pode
suportar períodos de alagamento do solo (HIGA et al., 2008).
O P. taeda é plantado em várias partes do mundo devido a sua versatilidade.
Porém, para o estabelecimento de um povoamento produtivo é essencial estar em
regiões de clima úmido, com invernos moderados, solos bem drenados e ausência
de deficiência hídrica (SHIMIZU; SEBBEN, 2008). Atualmente, é uma das espécies
mais plantadas na Região Sul do Brasil, pois além de seu elevado incremento
volumétrico mesmo nas regiões mais frias do planalto sulino, apresenta um menor
teor de resina em sua madeira, em comparação ao P. elliottii (SHIMIZU; HIGA,
1981).
O Brasil é o oitavo país com maior área de florestas plantadas no mundo,
embora seja o segundo maior produtor de madeira, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos (PAYN et al., 2015), evidenciando a elevada capacidade produtiva
de suas florestas. Em 2014, a produtividade média dos plantios de Pinus nos
Estados Unidos foi de 14 m³ ha-1 ano-1 e no Brasil alcançou 31 m³ ha-1 ano-1 (IBÁ,
2015) devido ao clima favorável, à melhoria das práticas silviculturais e
melhoramento genético.
Apesar de a média de produtividade do Pinus estar próxima a do Eucalyptus
no país (39 m³ ha-1 ano-1), o incremento médio anual (IMA) tem grande amplitude de
variação, de 18 a 45 m³ ha-1 ano-1 (KRONKA; BERTOLANI; PONCE, 2005;
MUNHOZ, 2011; PINTO JÚNIOR et al., 2013).
Como este gênero é conhecido por sua rapidez de crescimento devido às
condições edafoclimáticas do território brasileiro, principalmente durante as primeiras
rotações, leva à expectativa de que plantios de Pinus não precisam de fertilizações
(REISSMANN; WISNIEWSKI, 2005), resultando em plantios com produtividades
aquém do potencial das espécies (SAMUELSON et al., 2010).
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Por isso, muitos trabalhos têm apontado para a importância da fertilidade do
solo no aumento da produção de madeira e da reposição nutricional para
manutenção da sustentabilidade desses plantios (BIZON, 2005; MUNHOZ, 2011;
MORO et al., 2014).

2.2

Ciclo global do carbono

O ciclo do carbono é caracterizado como um ciclo biogeoquímico pequeno,
quando comparado com outros ciclos como o do nitrogênio, e envolve carbono
armazenado em diferentes compartimentos da Terra (estoques ou reservatórios) e
movimento de parte desse carbono (fluxos). É muito ativo e dinâmico na atmosfera,
além de vulnerável às perturbações produzidas pelo homem, podendo modificar o
clima através do efeito estufa (ODUM; BARRETT, 2007).
Os estoques de carbono podem ser divididos em quatro compartimentos
principais, classificados como oceânico, geológico, atmosférico e terrestre
(D’ANDRÉA, 2004). Os maiores reservatórios são os oceanos, com 40.000 Pg de
carbono, e o geológico (combustíveis fósseis), com cerca de 4.000 Pg (DENMAN et
al., 2007). No compartimento terrestre, o carbono é armazenado no solo (1.500 Pg)
e na biomassa vegetal (610 Pg).
De todo este carbono estocado no solo, aproximadamente 41% (618 Pg)
está em solo sob ecossistemas florestais (BROWN, 1996). Já o depósito atmosférico
de carbono (750 Pg) é similar em magnitude ao estoque no solo das florestas, sendo
muito importante devido ao aumento dos gases do efeito estufa nas últimas
décadas.
Dentro do ciclo, além do carbono armazenado, há carbono em constante
movimentação nos ecossistemas terrestres, mediado por processos químicos e
biológicos (ESWARAN; VAN DEN BERG; REICH, 1993). Os principais fluxos
ocorrem entre os componentes atmosférico, oceânico e terrestre (DENMAN et al.,
2007; ODUM; BARRET, 2007).
O maior fluxo anual é a fotossíntese (produtividade primária bruta ou GPP),
120 Pg ano-1 de carbono, que captura o CO2 da atmosfera e o transforma em
biomassa vegetal. Logo após, tem-se a respiração vegetal somada a do solo que
libera 119,6 Pg ano-1 de carbono para a atmosfera. Outro fluxo importante é o
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dióxido de carbono constantemente trocado entre os oceanos e a atmosfera, sendo
liberados 90 Pg ano-1 de carbono e fixado 92 Pg ano-1.
Por último, há o fluxo gerado pelas ações antropogênicas como
desmatamento e queima de combustíveis fósseis, que aumentam a cada década,
gerando atualmente mais de 8 Pg ano -1 de carbono (DENMAN et al., 2007). Em
outra perspectiva, emissões de CO2 geradas por ações humanas alcançaram
aproximadamente 535 Pg de carbono entre 1870 – 2013, do qual aproximadamente
30% foi gerado por mudanças no uso da terra (LE QUÉRÉ et al., 2014).
Porém, somente uma porção dessas emissões antropogênicas permanece
na atmosfera, devido à atuação dos oceanos e ecossistemas terrestres como
importantes reservatórios de CO2 (KOHL et al., 2015). Estima-se que só os
ecossistemas florestais estoquem cerca de 2,1 Pg C ano -1 (FEDERICI et al., 2015) e
os oceanos 2,3 Pg C ano-1 (DENMAN et al., 2007).

2.3

Componentes do balanço de carbono em ecossistemas florestais

A alocação de carbono desempenha um papel importante no ciclo de
carbono das florestas, através da mudança dos produtos da fotossíntese entre
respiração e produção de biomassa, tecidos efêmeros e duradouros, e componentes
abaixo e acima do solo (EPRON; NOUVELLON; RYAN, 2012).
Devido à inconsistência de terminologias utilizadas em estudos de alocação
de carbono, neste trabalho, para padronização, serão adotados os termos propostos
por Litton, Raich e Ryan (2007). Neste caso, a alocação de carbono é considerada
um termo geral e abrangente, constituída por três componentes principais, a
biomassa, o fluxo e a partição, não devendo ser usada como sinônimo para nenhum
deles.
A biomassa representa o montante de massa de algum ou todos os
componentes orgânicos dentro de um ecossistema, estando ele vivo ou morto, e é
representada em g m-2 ou Mg ha-1. O fluxo é a taxa na qual o carbono se move para
dentro ou fora de um particular componente do sistema florestal por unidade de área
e tempo, em g C m-2 ano-1. Por último, a partição é o fluxo de carbono para um
componente em particular como fração da fotossíntese total (GPP), expressa em
porcentagem (%) ou como proporção (variando de 0 – 1, adimensional).
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Para estimava do balanço de carbono em ecossistemas florestais existem
diferentes métodos, como os modelos ecofisiológicos (LANDSBERG; WARING,
1997), o método das torres de fluxo que utiliza a teoria eddy covariance
(BALDOCCHI; HINCKS; MEYERS, 1988) e o que calcula todos os principais fluxos
da floresta (RYAN, 1991), usado no presente trabalho, sendo que cada um possui
suas vantagens e limitações (RYAN et al., 2010).
Para abordar esta metodologia foi considerado o fluxo de carbono dos cinco
maiores componentes, em escala anual, sendo eles: produção de folhas e madeira
(casca, lenho e galho), respiração das folhas e da madeira e o fluxo total de carbono
enviado para o solo (RYAN, 1991; RYAN et al., 2004). A soma desses componentes
resulta na produtividade primária bruta anual (GPP ou “gross primary production”),
ou seja, a quantidade de CO2 assimilado através da fotossíntese pela vegetação no
ecossistema.
A produção de folhas e madeira é também chamada de produtividade
primária líquida da parte aérea (ANPP ou “aboveground net primary production”) e é
o componente que tem sido mais amplamente caracterizado em diferentes tipos de
florestas (GOWER et al., 1994; GOWER; MCMURTRIE; MURTY, 1996; CLARK et
al., 2001b) por sua facilidade de mensuração. Clark et al. (2001a) desenvolveu um
trabalho onde detalha como se estimar a produtividade primária líquida de
ecossistemas florestais, considerando toda a matéria orgânica retida nas plantas
vivas e toda a matéria orgânica que foi produzida e perdida durante um intervalo de
tempo definido. No geral, os trabalhos com plantios homogêneos de Eucalyptus e
Pinus não têm contabilizado essa matéria orgânica perdida (por lixiviação,
herbivoria, etc), pois não foi observada grande representatividade (LITTON; RAICH;
RYAN, 2007; RYAN et al., 2010; CAMPOE et al., 2012; NOUVELLON et al., 2012).
As medições da respiração autotrófica (ou Ra) dos componentes folha, galho
e tronco podem ser inferidas diretamente ou estimadas razoavelmente com base em
relações previamente estabelecidas (SPRUGEL et al., 1995).
Atualmente, para facilitar as estimativas e modelagem, muitos trabalhos de
balanço de carbono em florestas plantadas utilizam o conceito de eficiência do uso
do carbono (CUE ou “carbono use efficiency”) para estimar a Ra (CAMPOE et al.,
2012; EPRON et al., 2012; NOUVELLON et al., 2012), onde CUE é a razão entre a
produtividade primária líquida (NPP) e a GPP (LANDSBERG; SANDS, 2011).
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Tem-se argumentado que CUE é constante (GIFFORD, 1994, 2003;
LANDSBERG, 1997) e Waring, Landsberg e Williams (1998), avaliando diferentes
tipos de floresta em diferentes sítios, encontraram um valor universal de CUE igual a
0,47, ou seja, a respiração autotrófica dos ecossistemas florestais representam 53%
de toda a GPP, porém muito se tem discutido sobre esse assunto. Ryan e Gower
(1997) observaram em ecossistemas de floresta boreal que a CUE é conservativa
entre sítios, porém diferente entre espécies. Litton, Raich e Ryan (2007) avaliando
diversos tipos de florestas pelo mundo, viram que os valores de CUE variam entre
locais, porém em um mesmo sítio não variam com mudanças da idade do
povoamento e recursos naturais disponíveis. Já na revisão de literatura feita por
Delucia et al. (2007), valores de CUE diminuem com o aumento da idade do
povoamento, porém para Landsberg e Sands (2011) grande parte da variação
encontrada neste estudo pode ter ocorrido pelos diferentes métodos utilizados nos
trabalhos para estimar a respiração.
De todo o carbono fixado pela fotossíntese, as plantas enviam uma
estimativa de 35 – 80% para baixo do solo para produção de raízes grossas e finas,
para respiração e exudação das raízes e para suporte das micorrizas (RAICH;
NADELHOFFER, 1989; DAVIDSON et al., 2002; GIARDINA et al., 2003; RYAN et
al., 2004).
Com base no conceito de conservação de massa proposto por Raich e
Nadelhoffer (1989), onde todo carbono que entra no solo deve sair ou aumentar seu
estoque de carbono, Giardina e Ryan (2002) propuseram um método para o cálculo
do total de carbono enviado para baixo do solo, também chamado de TBCF ou “total
belowground carbon fluxes”.
Portanto, o TBCF pode ser estimado pela diferença dos fluxos medidos para
fora do sistema solo-serapilheira (fluxo de CO2 do solo e erosão/lixiviação), pelos
fluxos de entrada no sistema solo-serapilheira (folhedo) e pela mudança no carbono
estocado pelas raízes grossas e finas, pelo solo, pela serapilheira e pela
decomposição de tocos da rotação anterior.
O fluxo de CO2 do solo, também chamado de respiração do solo, é uma
combinação da respiração autotrófica das raízes e micorrizas associadas e da
respiração heterotrófica de microorganismos usando exudatos de raízes e material
orgânico recente ou antigo como substrato energético (HÖGBERG et al., 2001). A
respiração do solo é a principal via de saída do carbono da floresta para a atmosfera
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(RYAN; LAW, 2005), representando de 50 a 80% de toda a respiração do
ecossistema (GIARDINA; RYAN, 2002).
Este método proposto por Giardina (2002) gera estimativas acuradas da
quantidade total de carbono alocada abaixo do solo. Se utilizado em conjunto com
tradicionais medições dos fluxos de carbono acima do solo (ANPP e Ra), o TBCF
fornece uma excelente oportunidade para avaliar os padrões de alocação de
carbono em ecossistemas terrestres de maneira mais completa (LITTON, 2004).
A partir da estimativa dos principais fluxos comentados anteriormente, se
pode determinar a função da floresta no ciclo global de carbono (dreno ou fonte de
carbono), através da quantificação da produtividade líquida de carbono do
ecossistema, ou NEP, entre a floresta e a atmosfera (SCHULZE; WIRTH; HEIMANN,
2000; CHAPIN et al., 2006). Esse fluxo foi originalmente definido por Woodwell e
Whittaker (1968) e é estimado pela diferença entre a GPP e a respiração total do
ecossistema (soma da respiração autotrófica e heterotrófica).
O tempo que uma floresta leva para deixar de ser fonte de carbono (NEP
negativa) para se tornar um dreno (NEP positiva), depende das condições climáticas
do local, das diferenças fisiológicas da floresta associada com sua idade e grupo
funcional, de heterótrofos do solo, manejo da área e do efeito de perturbações, como
queimadas (LAW; THORNTON; IRVINE, 2001). Trabalhos com coníferas pelo
mundo mostram variação de poucos anos (MAIER; KRESS, 2000) até décadas
(COHEN et al., 1996; SCHULZE; WIRTH; HEIMANN, 2000) para que os valores de
NEP se tornem positivos.

2.4

Balanço de carbono em florestas de Pinus

O gênero Pinus é o maior e mais importante das coníferas (MARCHIORI, 2005), com
grande valor comercial pelo mundo, principalmente na América do Norte (SCHULTZ,
1997). No Brasil, é o segundo gênero florestal mais plantado atualmente (IBÁ, 2015).
Apesar das coníferas ocorrerem em muitos tipos de solo, especialmente os
plantios de Pinus são mais abundantes em solos pobres (MILLER et al., 1979),
inclusive no Brasil, onde apresenta elevadas taxas de crescimento. Assim, tanto em
seus lugares de origem quanto em locais onde o Pinus é exótico, sua produtividade,
muitas vezes, está aquém de seu potencial (SAMUELSON et al., 2010).
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Estudos têm sido conduzidos buscando entender os fatores nutricionais e
hídricos que limitam o crescimento do gênero (JOKELA; DOUGHERTY; MARTIN,
2004; SAMUELSON et al., 2008), sendo que a produtividade responde à fertilização
nos Estados Unidos, com ganhos de mais de 100% (ALBAUGH et al., 1998), e no
Brasil, porém com ganhos menores (CAPITANI; SPELTZ; CAMPOS, 1982;
BALLONI, 1984; MORO et al., 2014).
Mesmo com menores ganhos, as produtividades no Brasil são
superiores as dos plantios nos Estados Unidos (IBÁ, 2015), embora neste último
local seja comum a prática de adubação (JOKELA; MARTIN; VOGEL, 2010),
diferente do que ocorre em território brasileiro (REISSMANN; WISNIEWSKI, 2005).
Essa diferença pode ser observada em trabalhos que levantaram os
estoques de carbono na biomassa vegetal de florestas de P. taeda no Sul do Brasil
encontrando, para a idade de 10 a 15 anos sem fertilização, valores de 4,85 a 11,48
kg C m-2 (SCHUMACHER et al., 2002; BALBINOT et al., 2008). Já no sudeste dos
Estados Unidos, região de origem da espécie, aos 12 anos de idade, Maier et al.
(2004) relatou valor de 1,57 kg C m-2 no tratamento controle e de 3,33 kg C m-2 no
fertilizado e irrigado.
De uma maneira geral, sabe-se que a produtividade das florestas varia
consideravelmente com a disponibilidade de recursos, sendo resultado de inúmeros
mecanismos, tais como aumento ou diminuição na captura de carbono (GPP) e
mudanças na sua partição (RYAN et al., 2010). Segundo Gower (2003), existe uma
forte evidencia de que quando sob alguma limitação de recurso, as plantas passam
a trabalhar de forma diferente para suprirem suas necessidades. Sendo assim, as
árvores alocam menos biomassa para a produção de folhas e mais para a produção
de raízes finas e micorrizas, com o intuito de aumentar a aquisição de nutrientes ou
água em solos inférteis e vice-versa (GOWER; VOGT; GRIER, 1992; GOWER;
ISEBRANDS; SHERIFF, 1995).
Em uma extensa revisão de literatura feita por Litton, Raich e Ryan (2007),
cita-se GPP em florestas de Pinus variando de aproximadamente 700 g C m -2 ano-1
em ecossistemas boreais, até mais de 5.000 g C m-2 ano-1 em áreas montanhosas
na Nova Zelândia. Para o TBCF e ANPP também encontraram grandes variações,
sendo elas de 2.580 a 300 g C m-2 ano-1 e de 1.600 a 150 g C m-2 ano-1,
respectivamente. Além disso, o que eles notaram é um padrão nesses diversos tipos
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de floresta pelo mundo, onde maior disponibilidade de recursos gera menor partição
da GPP para o TBCF e maior para a ANPP e, consequentemente, para madeira.
Outro padrão encontrado na alocação de carbono em florestas, inclusive em
coníferas, é o declínio da ANPP após o fechamento da copa, ou pico do índice de
área foliar (GOWER et al., 1994). Gower, McMurtrie e Murty (1996) colocam que a
diminuição na disponibilidade de nutrientes em povoamentos mais velhos e aumento
da limitação da condutância estomática, diminuindo as taxas fotossintéticas, são os
grandes responsáveis pela queda de produtividade em florestas maduras em
ambientes frios. Já Ryan, Binkley e Fownes (1997) sugerem que não há padrão
consistente de que a disponibilidade nutricional diminui com a idade do povoamento.
Smith e Resh (1999) associaram o declínio na ANPP de P. contorta com as
mudanças

na

estrutura

do

povoamento

que

ocorreram

durante

seu

desenvolvimento, incluindo queda da área foliar e mudança na alocação de carbono.
Um estudo completo foi feito por Ryan et al. (2004) com Eucalyptus, chegando a
conclusão de que o declínio da ANPP é causada pelo declínio na captura de
carbono e pela mudança na partição da GPP para baixo do solo e para respiração
das folhas.
Além da disponibilidade de recursos de um sítio, do clima e do estágio de
desenvolvimento do povoamento, o grau de controle genético é de grande
importância nos processos de captura e alocação de carbono (GOWER et al., 1994).
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3

3.1

MATERIAL E MÉTODOS

Localização e caracterização da área experimental

O experimento em estudo faz parte da rede experimental do Projeto
Produtividade Potencial do Pinus no Brasil – PPPIB (Instituto de Pesquisas e
Estudos Florestais – IPEF, www.ipef.br/pppib), composto por empresas que
possuem ao todo cerca de 300.000 hectares de Pinus taeda e Pinus caribaea var.
hondurensis plantados nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas
Gerais (Figura 1).
A área de estudo está situada na Estação Experimental de Ciências
Florestais de Itatinga (EECFI), pertencente à Universidade de São Paulo (USP),
localizada no município de Itatinga, região centro-sul do estado de São Paulo
(23º05'S e 48º40’W), com altitude média de 860 m. O clima da região, segundo
Köppen (Figura 1), é caracterizado como Cfa (ALVARES et al., 2013): subtropical
úmido sem estação seca definida e com verão quente. A precipitação média anual é
de 1.319 mm, ocorrendo a maior incidência de chuvas no período de outubro a
março e não apresenta déficit hídrico no período seco. A temperatura média anual é
de 19,4 °C, sendo a média mínima de 15,6 °C no mês de julho e a média máxima de
22,3 °C no mês de janeiro (Figura 2).

Itatinga / SP

Figura 1 - Classificação climática, segundo Köppen – Geiger, para todas as áreas do PPPIB,
destacando-se em vermelho o município de Itatinga/SP (Relatório..., 2015). Modificado de
Alvares et al. (2013)

34

Precipitação
Temperatura média

25

200

20

150

15

100

10

50

5

0

Temperatura (°C)

Precipitação pluviométrica (mm)

250

0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Meses

Figura 2 - Precipitação pluviométrica e temperatura média normais do município de Itatinga-SP
obtidos de série histórica do período de 1950 a 1990

O solo da área é do tipo Latossolo Vermelho Distrófico típico, A moderado
de textura média arenosa e relevo plano pertencente à formação geológica Marília
do Grupo Bauru (GONÇALVES; ALVARES; GONÇALVES, 2012). Este solo é
caracterizado de baixa fertilidade natural, apresentando caráter muito ácido (pH
CaCl2<4), teores elevados de alumínio e baixa saturação por bases (Tabela 1).
Anteriormente a implantação do experimento, a área foi ocupada por um
plantio de Eucalyptus saligna durante 18 anos. O plantio da área experimental foi
realizado com mudas seminais de Pinus taeda e Pinus caribaea var. hondurensis,
em fevereiro de 2007. A procedência do material utilizado foi para o P. taeda do
Pomar de Sementes de Três Barras-SC (Rigesa), e para o P. caribaea var.
hondurensis do Pomar de Sementes de Agudos-SP (Duratex). O terreno foi
preparado através de subsolagem e o espaçamento de plantio foi de 3 metros entre
linhas e 2 metros entre plantas na linha, com ausência de adubação de base.
Quando necessário, capina manual e aplicações de herbicida foram realizadas na
área, a fim de eliminar, por completo, a mato-competição.
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Tabela 1 - Principais atributos químicos e físicos das parcelas em estudo até 450 cm de profundidade
Prof
pH
MO
P
K Ca Mg Al H+Al SB CTC V ARE SIL ARG
-3

mg dm

-3

mmolc dm

-3

cm

CaCl2

g dm

%

0-15

3,7

26

4

0,5

4

<1

21

93

5,7

98,7

6

78

2

20

15-30

3,9

16

3

0,4

4

<1

17

64

4,6

68,8

7

78

2

20

30-45

4,0

12

2

0,4

4

<1

12

50

4,5

54,4

9

77

2

21

A amostragem de solo foi realizada em 2008 nas espécies P. caribaea var. hondurensis e P. taeda,
nos tratamentos controle (SN) e fertilizado e irrigado (FI) (CARNEIRO, 2013)

3.2

Delineamento experimental

O delineamento experimental utilizado foi um fatorial 2x2 com dois níveis de
espécie (P. caribaea var. hondurensis e P. taeda) e dois níveis de manejo (sem
nenhum manejo e irrigado e fertilizado) em blocos casualizados com quatro
repetições, totalizando 1,8 hectares. Cada parcela foi composta por 192 plantas
(1150,5 m²), mantida a bordadura dupla entre as parcelas e uma área útil de 96
plantas (577,2 m²).
Os quatro tratamentos utilizados neste trabalho são: P. taeda sem
fertilização e não irrigado (PTA SN - controle), P. taeda fertilizado e irrigado (PTA FI),
P. caribaea var. hondurensis sem fertilização e não irrigado (PCH SN – controle), P.
caribaea var. hondurensis fertilizado e irrigado (PCH FI).
O regime hídrico e nutricional foi implantado para evitar-se qualquer
limitação ao crescimento do Pinus. As parcelas fertilizadas receberam uma
adubação aos 18 meses (36 kg ha-1 de nitrogênio, 52 kg ha-1 de fósforo, 40 kg ha-1 de
potássio, 580 kg ha-1 de cálcio, 180 kg ha-1 de magnésio, 53 kg ha-1 de enxofre, 1,44
kg ha-1 de boro, 7,2 kg ha-1 de zinco e 0,64 kg ha-1 de cobre), na forma de ureia,
super fostato simples, cloreto de potássio, calcário e Micro FTE Br12, e aos 90
meses (136 kg ha-1 de nitrogênio, 31 kg ha-1 de fósforo e 157 kg ha-1 de potássio), na
forma de NPK 17:6:24, enquanto que no tratamento controle não houve nenhuma
adição de fertilizantes. O tratamento irrigado possuía um sistema de irrigação por
gotejamento, de 2010 até 2014, e teve como objetivo garantir que as parcelas
irrigadas recebessem semanalmente 40 mm de água, sendo esta pela precipitação
pluviométrica e pela irrigação, enquanto que as parcelas testemunhas receberam
apenas água da chuva.
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3.3

Variáveis climáticas

Os dados climáticos diários de temperatura média, máxima e mínima (ºC),
de umidade relativa do ar (%), de precipitação pluviométrica (mm) e radiação global
(MJ m-2) são coletados desde o início do plantio pela Estação Meteorológica
automatizada, a 22 metros do nível do solo, instalada na Estação Experimental de
Ciências Florestais de Itatinga.
A radiação fotossinteticamente ativa (PAR, MJ m -2), espectro da radiação
solar entre os comprimentos de onda 400-710 nm, foi calculada com base na
radiação global. Devido aos efeitos atmosféricos, como presença de nuvens, a
relação da PAR pela radiação global pode variar de 0,4 a 0,6, sendo que neste
trabalho consideramos a relação genérica de 0,5 (LANDSBERG; SANDS, 2011).
O déficit de pressão de vapor atmosférico (DPV, kPa) foi calculado com base
na temperatura e umidade relativa do ar (ALLEN et al., 1998), como mostram as eq.
1, 2 e 3.

(1)

Onde: DPV = pressão de vapor atmosférico (kPa); e s = pressão de saturação de
vapor a temperatura do ambiente (kPa); ea = pressão parcial de vapor (kPa).
Sendo a pressão de saturação de vapor diária (es), em kPa:

(

)

(

)

(2)

Onde: Tmax = temperatura máxima do ar diária (°C); Tmin = temperatura mínima do
ar diária.
E a pressão parcial de vapor (ea), em kPa:

(3)

Onde: UR = umidade relativa do ar (%); es = pressão de saturação de vapor a
temperatura do ambiente (kPa).
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O balanço hídrico foi determinado para se avaliar a influencia da
disponibilidade de água no período estudado, com base em Rolim; Sentelhas e
Barbieri (2002). Os valores de evaporação de referência diária foram calculados por
meio da equação de Penman-Monteith parametrizada pela FAO (ALLEN et al.,
1998), apresentada na eq. 4:

(

)

)(

(

(

)

)

(4)

Onde: ETo = evapotranspiração de referência (mm d-1); Rn = saldo de radiação (MJ
m-2 d-1); G = densidade de fluxo de calor no solo (MJ m -2 d-1); ∆ = declinação da
curva de saturação do vapor da água (kPa oC-1); U2 = velocidade do vento (média
diária) a 2 m acima da superfície do solo (m s-1); T = temperatura média diária do ar
(°C); DPV = déficit de pressão de vapor (kPa);

= constante psicométrica (kPa oC-1).

A capacidade de água disponível (CAD), estimada em 230 mm, foi calculada
conforme modelo ajustado por Alvares (2011) em solos de mesma classificação no
Sul do Estado de São Paulo. Para os cálculos (eq. 5) se utilizou o teor de argila
determinado na camada de 0-45 cm de profundidade e se considerou a
profundidade efetiva de 2m, de acordo com as escavações feitas na amostragem
destrutiva de raízes grossas (dados não apresentados).

(

)

(

)

(5)

Onde: CAD (mm cm-1); x = teor de argila (g kg-1); e = base do logaritmo natural; R2 =
coeficiente de determinação; n = número de observações.

3.4

Medições dendrométricas

O inventário foi realizado a cada seis meses a partir de 2012, sempre nos
meses de abril e setembro, onde se mensuraram 96 árvores por parcela. Foram
medidos diâmetro à altura do peito (DAP, 1,3 m acima do nível do solo) de todas as
árvores e a altura total das três primeiras linhas e das oito árvores dominantes, com
maior DAP, de cada parcela.
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Para estimar a altura das demais árvores, desenvolveu-se uma relação
hipsométrica através das eq. 6 e 7, por parcela e por idade. A escolha do melhor
modelo foi baseada no coeficiente de determinação (R²), raiz do erro quadrático
médio (RMSE) e coeficiente de variação (CV) (CAMPOS; LEITE, 2006).

( )

( )

(

)

(

(6)

)

(7)

Onde: Ln = logaritmo natural; H = altura total (m); DAP = diâmetro à atura de 1,30m
(cm); β0 e β1 = parâmetros.
3.5

Amostragem destrutiva da parte aérea e radicular

Foram abatidos 24 indivíduos das espécies P. caribaea var. hondurensis e
P. taeda, sendo 6 árvores de cada um dos 4 tratamentos em estudo. A seleção dos
indivíduos representativos ocorreu a partir do inventário de setembro de 2013,
estabelecendo-se a distribuição do povoamento com divisão de seis classes de
diâmetro, em intervalos de 3,2 cm. Com os indivíduos selecionados, realizou-se o
método destrutivo de quantificação de biomassa (Figura 3).
No campo, foi medido para cada árvore selecionada seu DAP e projeção da
copa, e após o corte foi medida a altura total, a altura do início da copa verde e
separado os componentes das árvores em tronco, galhos e acículas. Para o
componente acícula, a copa foi dividida em terço superior, médio e inferior
(profundidade da copa divida em 3 partes iguais) e cada um foi pesado
separadamente.
Para biomassa abaixo do solo, foram usados 12 raízes grossas do total
abatido para a parte aérea (6 para cada espécie). As raízes grossas das árvores
abatidas para a biomassa aérea foram retiradas por inteiro levando-se em
consideração todas as raízes maiores que 10 mm de diâmetro.
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Figura 3 - À esquerda, pesagem em campo dos compartimentos da parte aérea das árvores
selecionadas. À direita, amostragem destrutiva de raízes grossas (>10mm)

Cada componente da árvore, acima ou abaixo do solo, foi pesado
individualmente no local, e as amostras representativas recolhidas e secas a 65 °C
até peso constante para determinação da massa seca. Para determinar a proporção
de casca e lenho, a casca foi separada do lenho em todas as amostras (discos)
levadas ao laboratório e pesada separadamente. A massa seca total do tronco foi
então multiplicada por esta proporção para estimar a biomassa total da casca e do
lenho.
Para determinação do volume com casca das árvores foi realizada cubagem
rigorosa pelo método de Smalian (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2009), onde no
campo foram retiradas seções transversais do tronco na base, DAP e depois a cada
metro até o topo da árvore. Em cada disco foi medido seu diâmetro em 2 direções e
a espessura da casca em 2 pontos distintos.
A análise da relação entre as variáveis dependentes (biomassa seca de
cada compartimento e volume) e independentes (DAP e altura) para obtenção de
equações de biomassa e volume foi realizada por meio de análises de regressão,
através da função lm no software R (R CORE TEAM, 2014). Os dados usados para
gerar as regressões foram testados para normalidade (análise do gráfico quantilquantil) e homogeneidade de variâncias (Teste de Bartlett).
A escolha dos melhores modelos alométricos de biomassa e volume foi
baseada na análise gráfica da distribuição e normalidade dos resíduos e no método
do critério de informação de Aikaike (AIC = -2ML + 2p) e Bayesiano (BIC = -2ML + p
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log(n)), onde p é o número de parâmetros incluídos no modelo, n o número de
observações e ML a estimativa de máxima verossimilhança (SAINT-ANDRÉ et al.,
2005; SICARD et al., 2006).

3.5.1 Método direto de determinação do índice de área foliar
Para as acículas, além da determinação da biomassa foliar (Item 3.5),
também foi calculada a área foliar específica das árvores (AFE , m² de folha por kg
de massa seca), selecionando-se 12 fascículos desenvolvidos de cada terço da
copa. Esses fascículos foram armazenados em refrigerador até serem digitalizados
com o scanner HP Scanjet G2710. Logo após, as acículas foram secas a 65 °C por
72 horas e pesadas em balança eletrônica analítica, com preciso de 0,01 gramas,
para determinação do peso seco das amostras. As imagens digitais obtidas, com
extensão TIFF e resolução de 300dpi, foram processadas pelo software ImageJ,
gerando os resultados de área (mm²) de cada fascículo amostrado (Figura 4). Dessa
forma, AFE foi estimada utilizando-se a eq. 8 e a área foliar total (AF, m² arv-1) de
cada árvore pela eq. 9.

(8)

(9)
Onde: AFE= Área foliar específica (m² kg-1); AF = Área do fascículo com base na
matéria verde (mm²); BS = Biomassa do fascículo com base na matéria seca (g);
AF= Área foliar total da árvore (m² árvore-1); BSt = Biomassa total de fascículos da
árvore com base na matéria seca (kg árvore-1).
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b

a

Figura 4 - Imagem dos fascículos do P. caribaea var. hondurensis escaneados (a) e imagem gerada
após sua análise digital pelo programa ImageJ (b)

Para estimar os valores de AF para as demais árvores não amostradas da
parcela foi utilizado um modelo alométrico em função do DAP (GOWER; NORMAN,
1991), realizado por meio de análises de regressão (função lm no software R),
respeitando as pressuposições de normalidade e homogeneidade de variâncias. O
melhor modelo foi escolhido com base no método do critério de informação de
Aikaike (AIC = -2ML + 2p) e Bayesiano (BIC = -2ML + p log(n)), onde p é o número
de parâmetros incluídos no modelo, n o número de observações e ML a estimativa
de máxima verossimilhança. O índice de área foliar (IAF, m² folha m-2 solo) foi então
calculado através da eq. 10.
∑

(10)

Onde: IAF = índice de área foliar (m2 folha m-2 solo); ΣAF = somatório da área foliar
total de cada árvore na parcela (m2 arv-1); Área da parcela (0,0576 m²).

3.5.2 Método indireto de determinação do índice de área de vegetação
A medição indireta do índice de área foliar (IAF) foi realizada nas 16 parcelas
a cada 3 meses (total de 6 medições), a partir de janeiro de 2014, com o auxilio do
aparelho LAI-2000 Plant Canopy Analyzer (Li-COR, Inc., Lincoln, EUA). Este
instrumento portátil mede a radiação difusa (<490 nm) por meio de um sensor óptico
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que possui uma lente “olho de peixe” com cinco anéis concêntricos, cada um
responsável por uma faixa de ângulos zenitais (7°, 23°, 38°, 53° e 68°).
Foi utilizado o método de dois sensores, onde um era posicionado em uma
área aberta, sem nenhuma vegetação, para capturar a radiação incidente acima do
dossel a cada 15 segundos, enquanto o outro sensor era levado para dentro das
parcelas medindo a radiação transmitida pela copa. As coletas eram realizadas entre
6 e 8 horas da manhã ou entre 16 e 17:30 da tarde. No início e ao final de cada
medição os instrumentos eram intercalibrados na área aberta para posterior
correção de diferenças entre aparelhos (Figura 5). Dentro da parcela, se coletavam
21 pontos em um transecto perpendicular a linha de plantio (Figura 5), com o sensor
obedecendo a mesma orientação do sensor externo. Os dados foram processados
no software FV2000, se retirando os valores do quinto anel do sensor devido ao
tamanho das parcelas utilizadas.

Figura 5 – À esquerda, calibração dos aparelhos LAI2000 em área aberta para medição indireta do
índice de área foliar. À direita, croqui esquemático da parcela útil, onde os círculos
representam as árvores e as cruzes os 21 pontos de medição com o aparelho sob o
dossel
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3.5.3 Calibração do método indireto
Os valores de IAF estimados pelo método indireto (medições realizadas com
o LAI-2000) foram calibrados com os valores de IAF calculados pelo método direto,
obtido através da amostragem destrutiva, pois diversos estudos apontam para a
tendência do equipamento LAI-2000 subestimar as medições em coníferas
(DEBLONDE; PENNER; ROYER, 1994; STENBERG, 1996; CHEN et al., 1997).
Essa calibração foi feita confrontando os dados através de regressão linear
utilizando a função lm do software R (R CORE TEAM, 2014).

3.6

Determinação do Balanço de Carbono

Produtividade primária bruta (GPP), definida como fotossíntese bruta
somada ao longo de um intervalo anual, foi determinada pela soma da produtividade
primária líquida da parte aérea (ANPP), da respiração autotrófica da parte aérea das
árvores (Rp) e do fluxo de carbono para o solo (TBCF) (GIARDINA et al., 2003;
STAPE; BINKLEY; RYAN, 2008; RYAN et al., 2010). ANPP e TBCF foram
amostrados de forma a capturar a variabilidade temporal e espacial de seus fluxos e
estoques de carbono para as 16 parcelas. Toda matéria seca estimada foi convertida
com base em seus teores de carbono e os fluxos foram estimados e expressos em g
de carbono (C) m-2 ano-1.
A concentração de carbono dos componentes vegetais e de solo foram
determinadas no analisador LECO 1000 CN (Leco Corp., St. Joseph, MI), utilizando
0,1 g de cada amostra seca e moída. Para o P. caribaea var. hondurensis encontrouse o teor de carbono nas folhas de 502 g kg-1, nos galhos de 509 g kg-1, na casca de
542 g kg-1, tronco de 514 g kg-1 e raízes grossas de 504 g kg-1. No P. taeda a
quantidade de carbono nas folhas foi de 497 g kg-1, nos galhos de 499 g kg-1, na
casca de 523 g kg-1, no tronco de 500 g kg-1 e nas raízes grossas de 514 g kg-1.
Para os tocos de Eucalyptus da rotação anterior considerou-se a concentração de
carbono 452 g kg-1, com base em Campoe et al. (2012).
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3.6.1 Biomassa e Produtividade Primária Líquida da Parte Aérea (ANPP)
A ANPP representa a produção de material lenhoso e folhas num período de
tempo, ou seja, ela é expressa pela soma do incremento da biomassa acima do solo
(tronco, casca, galhos e folhas) e pela biomassa liberada como folhedo (eq. 11):

(11)
Onde: ANPP = produtividade primária líquida; ΔCW = diferença no teor de carbono
da biomassa aérea da planta (tronco, casca e galhos); ΔCF = diferença no teor de
carbono da folhagem do dossel; FA = quantidade de folhedo enviado pelo dossel.
Como não houve ataque de pragas no período de estudo, a herbivoria de folhas não
foi considerada.
O folhedo (FA) foi coletado a cada 28 dias por meio da instalação de 6
coletores

(0,1925

m²/cada)

por

parcela

colocados

no

solo,

buscando

representatividade espacial (Figura 6). O material foi seco a 65°C até peso constante
e separado em folhas, galhos e casca e combinado por parcela. Assumiu-se valor
zero para a taxa de decomposição do folhedo.
A biomassa (CW e CF) será estimada semestralmente, baseada nos
inventários (mensurações do diâmetro a 1,3m e altura total da árvore), através das
equações alométricas desenvolvidas aos 7 anos da floresta (detalhamento da
metodologia no item 3.5). A diferença no teor de C da folhagem do dossel e da
biomassa aérea será a diferença entre as medições.

3.6.2 Respiração da Parte Aérea (Ra)
A respiração autotrófica da parte aérea foi estimada como uma proporção
fixa da ANPP (EPRON et al., 2012), utilizando o conceito de eficiência de uso do
carbono (CUE) e adotando-se o valor de 0,42 para todos os tratamentos, pois
segundo Litton; Raich e Ryan (2007) esta constante não varia com o manejo
aplicado.
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(

)

(12)

Esse valor foi assumido com base em diversos trabalhos que mediu direta
(RYAN et al., 1996; SCHÄFER et al., 2003; BOWN et al., 2009) ou indiretamente
(MAIER et al., 2004) a respiração autotrófica de P. taeda e P. radiata em diferentes
idades. Estes valores estão próximos do valor universal sugerido por Waring;
Landsberg e Williams (1998), de 0,47, e dos valores encontrados para outras
espécies florestais, de aproximadamente 0,5 (GIARDINA et al., 2003; DELUCIA et
al., 2007; LITTON; RAICH; RYAN, 2007).

3.6.3 Fluxo de carbono para o solo (TBCF)
O TBCF foi calculado através da metodologia proposta por Giardina e Ryan
(2002), onde se estimou os fluxos de entrada e saída de carbono do sistema soloserapilheira e as mudanças no estoque de C (eq. 13):

(13)
Onde: FS = fluxo de CO2 do solo acumulado; FA = folhedo; Δ representa a diferença
no teor de carbono nas raízes grossas (CR), na camada de serapilheira acumulada
sobre o solo (CL) e nos tocos da rotação anterior (CT). Perdas de carbono por
erosão, lixiviação, estoque em camadas profundas do solo e mudanças na biomassa
de raízes finas foram consideradas zero (RYAN et al., 1996, 2010; GIARDINA;
RYAN, 2002; FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2006).
Para as medições de respiração do solo, serapilheira e folhedo o solo da
floresta foi estratificado, de modo a capturar a variabilidade espacial dos fluxos.
Dessa forma, os pontos de amostragem estão distribuídos entre plantas na linha, na
entre linha de plantio e na transição entre os dois pontos anteriores (Figura 6).

46

2 metros
1m

1m

1m

6

Entre-linha

Entre plantas

1,5 m

5

Linha

2
3

Entre-linha

1,5 m

4

3 metros

1,5 m

3

1,5 m

3 metros

2

1m

1

Linha
1

b

2 metros

a

Entre plantas

Figura 6 - Desenho esquemático das posições de instalação dos coletores de folhedo (a) e do fluxo
de CO2 do solo e serapilheira acumulada sobre o solo (b). Cada posição numerada foi
alocada em diferentes árvores dentro de cada parcela

O fluxo de CO2 do solo foi medido quinzenalmente ao longo de dois anos,
com o auxílio de uma câmara SRC-1 (PPSystem, Haverhill MA, USA) adaptada com
diâmetro de 20 cm, acoplada a um analisador portátil de gás por infravermelho EGM4, totalizando 48 medições (Figura 7). A câmara foi inserida em anéis permanentes
de PVC, devidamente instalados a 5 cm de profundidade no solo. Foram efetuadas 9
leituras por parcela, com as posições de acordo com a Figura 6 e em 9 diferentes
árvores.
Como alguns estudos mostraram que a câmara original (10 cm de diâmetro)
do aparelho PPSystem pode superestimar as medições quando comparado com o
LI-6400-09 (LI-COR, Lincoln, NE, USA) (BUTNOR; JOHNSEN; MAIER, 2005;
STAPE; BINKLEY; RYAN, 2008; RYAN et al., 2010), foi realizada uma medição com
os dois aparelhos, porém utilizando-se o LI-8100 (LI-COR, Lincoln, NE, USA;
Apêndice A), resultando em uma equação de regressão (LI-COR = 1,64 x
PPSystems, R² = 0,56, p<0,01) para calibrar os dados de fluxo de CO2 medidos pelo
PPSystem.
A temperatura do solo foi mensurada durante 10 meses, sendo instalados 3
termômetros digitais HOBO (Onset Corp, Bourne, Massachussetts) a 10 cm de
profundidade em 3 parcelas distintas. Segundo estudos de Giardina e Ryan (2002);
Giardina et al. (2003) e Stape, Binkley e Ryan (2008) como fluxo de CO2 do solo não
varia com a hora do dia e a temperatura do solo nas parcelas deste estudo não
tiveram grande amplitude, as estimativas de respiração do solo foram feitas se
multiplicando os valores medidos (g C m-2 s-1) pelo número de segundos

47

correspondentes ao período quinzenal da medição. As estimativas anuais foram
encontradas através da soma das estimativas quinzenais.

Figura 7- Coletor de folhedo devidamente instalado e medidor de fluxo de CO 2 do solo com sua
câmara sobre o anel de PVC (esquerda). Quadro amostral (0,25 m²) para coleta anual de
serapilheira acumulada (direita)

Os estoques de carbono no solo não foram contabilizados no presente
trabalho, pois segundo Raich e Nadelhoffer (1989) em florestas com a copa já
fechada essa mudança no estoque, em curtos intervalos de tempo, é muito pequena
em comparação aos outros fluxos de entrada e saída de carbono.
A serapilheira acumulada sobre o solo (horizonte O do solo) foi coletada
anualmente (Agosto de 2013, Agosto de 2014 e Maio de 2015) com um quadrado
amostral de 0,25 m² (Figura 7) em 9 pontos por parcela (3 posições e 3 repetições).
O material de cada parcela formou uma amostra composta, que foi separada em
compartimentos (acículas e material lenhoso) e seco em estufa a 65°C até peso
constante. Antes da pesagem, o material foi peneirado (2 mm) para diminuir a
contaminação por solo mineral. Depois de peneirado, foi determinado o teor de
cinzas dessas amostras, por combustão por 3 horas a 600 °C, para eliminar o efeito
de partículas de solo remanescentes. Detectaram-se teores variando de 0,1% a
20%, que foram corrigidos nos valores de peso seco das amostras de serapilheira. A
mudança no teor de carbono do horizonte O foi calculado pela diferença média por
parcela entre as coletas.
A biomassa de raízes grossas (CR) foi estimada semestralmente, baseada
nos inventários, através dos modelos alométricos desenvolvidos aos 7 anos da
floresta (detalhamento da metodologia no item 3.5). Sua diferença no teor de
carbono foi calculada como diferença entre as medições. Para as raízes finas se
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assumiu que não há mudança anual em seu estoque de carbono, pois sua
representatividade na biomassa total abaixo do solo é pequena, em média abaixo de
10%, e sua produção se mantem constante em pequenos intervalos de tempo
(RYAN et al., 1996; KING et al., 1999; SAMUELSON; JOHNSEN; STOKES, 2004).
Considerando que anteriormente a área era ocupada por Eucalyptus saligna,
os tocos desse plantio (cerca de 510 tocos por hectare) foram inventariados, através
da medição da circunferência da parte superior de cada um (20 - 360 cm). Para se
estimar a biomassa inicial dos tocos e raízes, foi utilizada a equação alométrica
desenvolvida por Campoe et al. (2012) para tocos de eucalipto com 12 anos de
idade no mesmo local (eq. 14). A decomposição dos tocos foi calculada através da
taxa exponencial (k = 0,190 ano-1) desenvolvida por Stape, Binkley e Ryan (2008) e,
assim, a diferença no teor de carbono foi a variação entre os anos do período
estudado.

(14)

Onde BSt é a biomassa seca do toco e raízes grossas (kg) e C é a circunferência do
toco (m).

3.6.4 Produtividade líquida do ecossistema (NEP)
A produtividade líquida do ecossistema (NEP, g C m-2 ano-1) é soma da
diferença de carbono estocado na floresta na escala anual, conforme apresentado
na eq. 15 (MAIER et al., 2004).
(

)

(15)

Onde: GPP = produtividade primária bruta; Ra = respiração autrotrófica da parte
aérea; FS = fluxo de CO2 do solo.
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3.7

Análise Estatística

Análise descritiva e exploratória de dados foi usada para caracterizar as
variáveis de crescimento, área foliar específica, área foliar total, índice de área foliar
e os estoques de carbono. Para estes dados, análise de variância foi realizada com
arranjo fatorial 2x2 (espécie e manejo). Todos os dados de fluxos foram submetidos
à análise de variância com arranjo fatorial considerando a espécie e manejo os
efeitos principais, e o ano como fator de medidas repetidas.
Análises de regressão foram utilizadas para avaliar e quantificar a biomassa
de cada compartimento da floresta, volume da madeira e as relações entre os fluxos
de carbono e partições da GPP. Para avaliação dessas relações considerou-se os
valores de coeficiente de determinação (R²) e valor de significância (p).
A análise de resíduo foi verificada pela normalidade e homocedasticidade.
Em todos os testes estatísticos utilizou-se o nível de significância de 5% e todas as
comparações de médias (quando os efeitos eram significativos) foram realizadas
pelo Teste de Tukey.
Todas as análises procederam-se no software estatístico R (R CORE TEAM,
2014), exceto as análises de variância e comparação de média dos fluxos e partição,
que foram realizadas no programa SAS (SAS Institute, Cary, NC, EUA). O material
gráfico foi criado no software Sigmaplot 11.0.
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4

4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Variáveis climáticas

O período de estudo foi divido em Ano 1 (Junho de 2013 a Maio de 2014) e
Ano 2 (Junho de 2014 a Maio de 2015). A temperatura média dos dois anos foi de
20 °C, valor similar à média histórica local de 19,4°C. Fevereiro de 2014 e Janeiro de
2015 foram os meses de maiores temperaturas médias (24 °C), enquanto Julho foi o
mês mais frio (15,5 °C no Ano 1 e 16,6 °C no Ano 2). Mais da metade de todo o
período avaliado apresentou temperaturas médias acima de 20 °C (Figura 8b), em
sua maioria de setembro a abril. Temperaturas mínimas absolutas menores que 5 °C
foram encontradas em sete dias apenas, sem a ocorrência de geadas, sendo todas
no ano de 2013.
A precipitação do Ano 1 foi de 1195 mm e a do Ano 2 foi de 1487 mm, valor
próximo a média anual do local (1490 mm) desde o ano de instalação do
experimento (2007) até 2012 (CARNEIRO, 2013). Na Figura 8a, é possível verificar
a diferença na distribuição das chuvas entre os anos avaliados, onde no primeiro
ano o período de maior disponibilidade hídrica (outubro a março) representou 55%
da precipitação acumulada no ano, sendo Junho de 2013 o mês que mais choveu
(233 mm) e Agosto de 2013 sem chuva. Já no Ano 2, a primavera e verão
concentraram 78% de toda a chuva, valor próximo a média história (75%), onde
Dezembro de 2014 foi o mês de maior ocorrência (282 mm) e Junho de 2014 o mês
mais seco (6,5 mm).
A umidade relativa média mensal (Figura 8c) não oscilou consideravelmente
durante os dois anos (80%), apresentando seus menores valores em Março, Agosto
e Outubro de 2014 (68%) e os maiores em Junho de 2013 e Março de 2015 (91%).
Já o déficit de pressão de vapor (DPV) médio variou de 0,20 kPa, em Junho de
2013, a 1,08 kPa, em Outubro de 2014 (Figura 8d). A média diurna do DPV foi maior
para os períodos de menor precipitação e maior temperatura com valor máximo
registrado de 2,6 kPa (Outubro de 2014).
No Ano 1, a radiação fotossinteticamente ativa (PAR, Figura 8e) total foi de
3063 MJ m-2, com menor valor médio diário de 5,5 MJ m-2 (Junho de 2013) e maior
de 11,1 MJ m-2 (Janeiro de 2014). No Ano 2 os valores foram bastante similares,
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com total de radiação de 3114 MJ m -2 com menor e maior valores médios diários de
6,6 e 11,3 MJ m-2, respectivamente.
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Figura 8 – Valores mensais de precipitação (a), diários de temperatura média (°C) (b), umidade
relativa do ar (%) (c), déficit de pressão de vapor (kPa) (d) e radiação fotossinteticamente
-2
ativa (MJ m ) (e), medidos pela Estação Meteorológica automatizada localizada na área de
estudo, no período de Junho de 2013 a Maio de 2015
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Foi realizado o cálculo do balanço hídrico normal, considerando a
capacidade de armazenamento de água no solo de 230 mm, para as parcelas
normais e para as irrigadas, sendo que os resultados estão apresentados na Figura
9.
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Figura 9 - Balanço hídrico sequencial no período estudado para capacidade de armazenamento de
água de 230 mm (a). Balanço hídrico sequencial para as parcelas irrigadas, sendo que a
flecha indica o final do funcionamento do sistema (b)

O balanço hídrico sequencial dos dois anos experimentais mostrou que nas
parcelas controle as recargas do solo diminuíram ao longo do ano de 2013 (Figura
9a), não havendo excedente hídrico por 15 meses consecutivos (Julho de 2013 a
Outubro de 2014). Segundo Rocha (2014), de 1995 a 2012 para o mesmo local o
déficit hídrico variou de 3 a 8 meses por ano, entre o outono e inverno, portanto a
quantidade de meses sem excedente hídrico encontrada nesse estudo não está fora
da média dos últimos 18 anos, porém a diferença está na quantidade reduzida de
precipitação no período Outubro de 2013 a Março de 2014 (período histórico com
maior precipitação).
Na Figura 9b nota-se o efeito da irrigação no balanço hídrico local, em que,
no total, foi adicionado 293 mm de água no Ano 1. Para as parcelas irrigadas a água
disponível no solo era de 95% da capacidade máxima (230 mm) enquanto, nas
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parcelas que receberam apenas água da chuva era de 83%, para o primeiro ano
avaliado, e de 70% no segundo ano (Figura 10)
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Figura 10 - Estimativa mensal do armazenamento de água no solo (2m de profundidade) para as
parcelas irrigadas e para as que receberam apenas água da chuva, sendo que o sistema
de irrigação ficou em operação até Maio de 2014

Dessa forma, as condições climáticas registradas para o período de estudo
foram atípicas quando comparadas com o padrão de clima Cfa (Köppen), temperado
úmido com verão quente, pois o volume de chuvas para a época de maior
disponibilidade hídrica (outubro a março) foi bastante reduzido no Ano 1, causando
um extenso período de seca na área.

4.2

Desenvolvimento da floresta

4.2.1 Modelos alométricos de volume e biomassa
Com os dados gerados pela amostragem destrutiva das árvores,
determinou-se a relação das duas variáveis independentes do indivíduo (DAP e
altura total) e seu volume com casca e biomassa seca de seus componentes (Figura
11). Assim, foram ajustados modelos alométricos de biomassa e volume específicos
para cada espécie (Tabela 2).
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Figura 11 - Volume e biomassa seca dos componentes da árvore em relação ao seu DAP e altura
total para o P. caribaea var. hondurensis (PCH) e para o P. taeda (PTA), aos 7,1 anos de
idade
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-1

-1

Tabela 2 - Equações alométricas finais de biomassa seca (kg árv ) e volume (m³ árv ) desenvolvidas
para o P. caribaea var. hondurensis (PCH) e para o P. taeda (PTA), com n representando
o número de observações; R² é o coeficiente de determinação; e RMSE é a raiz do erro
-1
-1
quadrático médio (m³ árv para o volume, e kg árv para os demais componentes)
Espécie
Componente
Modelo
RMSE
n
R²
(

Volume

PCH

)

0,99

0,01

Lenho

(

)

12

0,98

8,15

Casca

(

)

12

0,86

2,21

12

0,84

3,25

12

0,86

1,69

Raiz

6

0,88

4,31

Volume

12

0,99

0,01

Lenho

12

0,98

2,25

12

0,93

0,53

Galho

12

0,84

4,91

Acícula

12

0,87

0,90

Raiz

6

0,99

1,28

Galho
(

Acícula

(

Casca

PTA

12

)

)

4.2.2 Crescimento e produtividade
A Tabela 3 mostra os resultados dendrométricos de sobrevivência, DAP
médio, altura média, altura dominante, área basal, volume e biomassa do tronco
(lenho com casca), dos inventários realizados aos 6,1 e 8,1 anos de idade.
A densidade inicial do plantio foi de 1666 árvores ha -1, com elevada taxa de
sobrevivência em todas as parcelas (acima de 90%). Aos 8,1 anos de idade, o P.
caribaea var. hondurensis apresentou altura média de 17,8 m, com diferença entre
tratamento controle e manejo máximo de 3,5%, enquanto o P. taeda obteve 12,2 m,
com diferença de 7,6% entre manejos .
Tabela 3 - Valores médios de sobrevivência das parcelas (Sobrev), diâmetro a altura do peito (DAP),
altura total (H), altura dominante (Hdom), área basal (AB), volume (V), biomassa do tronco
(Biom. Tronco) e incremento médio anual (IMA) para cada tratamento, aos 6,1 e 8,1 anos
de idade
(continua)
Variável

PCH FI

PCH SN

PTA FI

PTA SN

6,1 anos
Sobrev (%)

99 (0,3)

99 (0,0)

100 (0,0)

97 (1,1)

DAP (cm)

19,0 (0,0) a

17,8 (0,2) b

17,1 (0,4) c

15,8 (0,4) d

H (m)

13,8 (0,1) a

13,6 (0,2) a

10,6 (0,0) b

9,5 (0,1) c

Hdom (m)

14,5 (0,2) a

14,5 (0,3) a

11,5 (0,2) b

10,0 (0,3) c

48 (0,2) a

42 (0,7) b

39 (1,4) c

34 (1,5) d

-1

AB (m² ha )
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Tabela 3 - Valores médios de sobrevivência das parcelas (Sobrev), diâmetro a altura do peito (DAP),
altura total (H), altura dominante (Hdom), área basal (AB), volume (V), biomassa do tronco
(Biom. Tronco) e incremento médio anual (IMA) para cada tratamento, aos 6,1 e 8,1 anos
de idade
(conclusão)
Variável
-1

V(m³ ha )
-1

-1

IMA (Mg ha ano )
-1

Biom. Tronco (Mg ha )

PCH FI

PCH SN

PTA FI

PTA SN

291 (0,8) a

256 (1,8) b

204 (8,6) c

176 (8,3) d

14,6 (0,2) a

12,8 (0,1) b

9,9 (0,3) c

7,7 (0,4) d

88,0 (0,1) a

76,8 (0,3) b

60,2 (0,9) c

46,8 (1,2) d

8,1 anos
Sobrev (%)

99 (0,4)

99 (0,2)

99 (0,2)

96 (1,7)

DAP (cm)

20,5 (0,1) a

19,3 (0,2) b

18,2 (0,3) c

16,8 (0,4) d

H (m)

18,1 (0,1) a

17,5 (0,2) b

12,7 (0,2) c

11,8 (0,2) d

19,1 (0,3) a

18,6 (0,4) b

13,7 (0,2) c

12,5 (0,2) d

56 (0,2) a

50 (0,7) b

44 (1,2) c

38 (1,4) d

435 (4,2) a

379 (8,5) b

220 (6,1) c

190 (7,2) d

16,7 (0,2) a

14,4 (0,3) b

9,8 (0,3) c

8,0 (0,4) d

Hdom (m)
-1

AB(m² ha )
-1

V(m³ ha )
-1

-1

IMA (Mg ha ano )
-1

Biom. Tronco (Mg ha )
135,7 (1,4) a 116,9 (2,8) b 79,8 (2,7) c
64,7 (3,2) d
Nota: Valores entre parênteses representam o erro padrão dos dados (n = 4). Valores seguidos de
letras iguais não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (p = 0,05). PCH FI = P. caribaea var.
hondurensis fertilizado e irrigado; PCH SN = P. caribaea var. hondurensis sem fertilização e irrigação;
PTA FI =P. taeda fertilizado e irrigado; PTA SN = P.taeda sem fertilização e irrigação.

Bila, Sanquetta e Machado (2012), calculando o índice de sítio para P.
caribaea var. hondurensis em Minas Gerais, observaram altura dominante média
variando de 9,4 até 15,9 m para a maioria das parcelas aos 8 anos de idade. Corrêa,
Bellote e Francisco (2011), encontraram altura média para plantios comerciais de P.
caribaea var. hondurensis, com 10 anos, em solos com diferentes atributos no
estado de São Paulo, variando de 13 m a 18,6 m. Munhoz (2011), estudando os
padrões de crescimento do P. taeda no sul do Brasil registou em plantios comerciais
com 8 anos de idade, alturas médias variando de 10,9 m a 13,7 m. Estes valores
citados estão próximos aos encontrados no presente estudo.
É notório o elevado ritmo de crescimento da espécie tropical comparado a
subtropical. A área basal e volume do P. caribaea var. hondurensis, aos 6,1 anos de
idade, foi 23% e 45%, respectivamente, maior do que o P. taeda. Após dois anos de
avaliação, essas diferenças aumentaram para 29% na área basal e 98% no volume.
A diferença no crescimento anual, em Mg ha-1 ano-1, entre as espécies pode
ser observada na Figura 12, onde o incremento corrente anual (ICA) máximo da
espécie tropical ocorreu aos 7 anos de idade. A partir do sexto ano nota-se uma
redução no crescimento do P. taeda, provavelmente justificado pelo período seco
ocorrido entre 2013 e 2014, considerando que a disponibilidade de água afeta
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negativamente o desenvolvimento desta espécie, visto que ela é proveniente de
locais

sem

déficit

hídrico

(SCHULTZ,

1997;

SHIMIZU;

SEBBEN,

2008;

SAMUELSON, 2013). A atipicidade climática também afetou o P. caribaea var.
hondurensis, reduzindo o crescimento dos dois tratamentos pela metade em 2015.
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Figura 12 - Incremento corrente anual (ICA) da biomassa do tronco, de 4,2 a 8,1 anos de idade nos
tratamentos P. caribaea var. hondurensis fertilizado e irrigado (PCH FI) e controle (PCH
SN) e P. taeda fertilizado e irrigado (PTA FI) e controle (PTA SN). As barras representam
o erro padrão da média (n = 4). Valores seguidos de letras iguais não diferem
estatisticamente pelo Teste de Tukey (p = 0,05)

Os valores de incremento médio anual (IMA, Mg ha-1 ano-1) mostram que
aos 8 anos de idade, a produtividade do P. caribaea var. hondurensis foi quase o
dobro da espécie subtropical (Figura 13), média de 15,5 Mg ha-1 ano-1 contra 8,9 Mg
ha-1 ano-1, respectivamente.
A produtividade do P. taeda neste estudo foi similar ao valor encontrado por
Samuelson et al. (2008) em um sítio bastante produtivo no sudeste dos Estados
Unidos da América, apresentando IMA médio de 9,9 Mg ha-1 ano-1 na mesma idade;
mas superior ao relatado por Albaugh et al. (2004), em parcelas com 12 a 16 anos
de idade fertilizadas e/ou irrigadas, de 2 Mg ha -1 ano-1 até 4,5 Mg ha-1 ano-1. No
Brasil, estudando a espécie, com 8 a 10 anos de idade, em diferentes sítios nos
estados de Santa Catarina e Paraná, Munhoz (2011) mostrou uma variação de 9 Mg
ha-1 ano-1 a 12 Mg ha-1 ano-1.
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Trabalhos conduzidos com P. caribaea também apontam grande variedade
de produtividade. Na Nigéria, aos 8 anos de idade relatou-se produtividade de 5,3
Mg ha-1 ano-1 (EGUNJOB; BADA, 1979) e aos 14 anos de idade de 6,4 a 11,9 Mg ha1

ano-1 (KADEBA, 1994). No Brasil, Poggiani (1985) estudando a espécie no

munícipio de Agudos mensurou, aos 14 anos, 9,5 Mg ha -1 ano-1. Dessa forma,
observam-se taxas elevadas de crescimento de ambas as espécies no Brasil
comparado a outros países produtores.
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Figura 13 - Incremento médio anual (IMA) da biomassa do tronco, dos 3,2 a 8,1 anos de idade nos
tratamentos P. caribaea var. hondurensis fertilizado e irrigado (PCH FI) e controle (PCH
SN), e P. taeda fertilizado e irrigado (PTA FI) e controle (PTA SN). As barras
representam o erro padrão da média (n = 4). Valores seguidos de letras iguais não
diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (p = 0,05)

Além da diferença entre espécies, observa-se que o manejo hídrico e
nutricional teve influência significativa nos valores de DAP, altura, área basal,
volume e biomassa do tronco (Tabela 3). O efeito do tratamento na produção de
madeira, aos 8,1 anos de idade, mostra que a biomassa do tronco no P. caribaea
var. hondurensis foi 16% maior para o tratamento irrigado e fertilizado (136 Mg ha -1)
do que no controle (117 Mg ha-1). Para o P. taeda a biomassa do tronco sob manejo
intensivo (80 Mg ha-1) foi 23% superior ao manejo mínimo (65 Mg ha-1).
O aumento na produtividade do Pinus, devido a maior disponibilidade de
recursos, tem sido observado em diversos estudos em diferentes estágios de
desenvolvimento da floresta (ALBAUGH et al., 1998, 2004; JOKELA; DOUGHERTY;
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MARTIN, 2004; SAMUELSON et al., 2008; CARNEIRO, 2013). Dentre eles,
Samuelson; Johnsen; Stokes (2004) relataram para P. taeda, aos 6 anos de idade,
um aumento na biomassa do tronco de 24 Mg ha -1 (tratamento com controle de
mato-competição) para 48 Mg ha-1 (tratamento com controle de mato-competição e
pragas, irrigado e fertilizado). Para o P. caribaea var. hondurensis aos 7 anos de
idade, em Casa Branca - SP, Balloni (1984) observou que o volume dobrou nos
tratamentos fertilizados.

4.2.3 Área foliar específica e índice de área foliar
A área foliar específica projetada (AFE) apresentou valor médio de 4,5 m²
-1

kg para o P. caribaea var. hondurensis e 6,6 m² kg-1 para o P. taeda (Tabela 4), aos
7,1 anos de idade.
Na mesma área experimental aos 5 anos de idade, Carneiro (2013)
relatou AFE de 4,5 até 5,5 m² kg-1 para o P. caribaea var. hondurensis e 4,5 a 5,1 m²
kg-1 para P. taeda. Outros estudos com espécies de Pinus, influenciadas por
distintos manejos em diversas idades e sítios, relataram valores de AFE variando de
3,5 m² kg-1 a 11 m² kg-1 (ARNETH et al., 1998; MARTIN; JOKELA, 2004;
SAMUELSON;

JOHNSEN;

STOKES,

2004;

ARIAS;

CALVO-ALVARADO;

DOHRENBUSCH, 2007).
Tabela 4 - Valores médios da área foliar específica projetada (AFE), da área foliar total (AF) e do
índice de área foliar (IAF), aos 7 anos de idade, para os tratamentos de P. caribaea var.
hondurensis adubado e fertilizado (PCH FI), sem manejo (PCH SN), P. taeda fertilizado e
irrigado (PTA FI) e sem manejo (PTA SN)
-1
-1
Tratamento AFE (m² kg )
AF (m² árv )
IAF (m² m ²)
PCH FI

4,5 (0,2) b

32 (6,0) c

5,3 (0,1) c

PCH SN

4,5 (0,3) b

28 (5,6) d

4,6 (0,1) d

PTA FI

6,8 (0,6) a

41 (9,5) a

6,7 (0,2) a

PTA SN

6,5 (0,4) a

34 (7,3) b

5,6 (0,2) b

Nota: Valores entre parênteses representam o erro padrão dos dados (n = 4 para AF e IAF; n = 6 para
AFE). Valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (p = 0,05)

Para se estimar a AF das árvores não amostradas na parcela, foi utilizado
um modelo alométrico em função do DAP (Figura 14). Como apresentado na Tabela
4, a amplitude dos valores médios de AF foi de 28 m² árv-1 para a espécie tropical no
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tratamento controle, até 41 m² árv-1 na espécie subtropical no tratamento com
manejo intensivo.

100
PCH
PTA

AF PTA = 0,06509 DAP 2,21747

AF (m² árv-1)

80

(R2 = 0,86; n = 12; p < 0,001; RMSE = 10,3)

60

40

20

AF PCH = 0,0264 DAP 2,35842
(R2 = 0,88; n = 12; p < 0,001; RMSE = 6,7)

0
10

15

20

25

30

35

DAP (cm)
Figura 14 - Equação para estimativa da área foliar total da árvore (AF) em função do diâmetro a altura
do peito (DAP). PTA = P. taeda; PCH = P. caribaea var. hondurensis

O P. taeda apresentou valor de IAF 24% superior ao P. caribaea var.
hondurensis (6,1 m2 m-2 contra 4,9 m2 m-2), sendo essa diferença resultado da
arquitetura da copa de cada espécie, uma vez que a subtropical apresenta maior
quantidade de galhos com mais acículas. O manejo intensivo teve efeito significativo
nos valores de IAF comparado ao tratamento controle tanto para a espécie
subtropical, quanto para a tropical, com ganhos de 20% e 15%, respectivamente
(Tabela 4).
Para calibrar os valores das medições realizadas com o aparelho LAI-2000
com os calculados através do método destrutivo, foram geradas regressões lineares
para cada espécie (Figura 15), sendo que nos dois casos observa-se que o método
indireto subestimou os valores efetivos.
Esta diferença entre os métodos de amostragem do IAF é citado em vários
estudos, onde aferiram que o equipamento LAI-2000 pode subestimar de 30 a 70%
os valores reais de IAF em coníferas (GOWER; NORMAN, 1991; STENBERG, 1996;
WEISS et al., 2004). Isso ocorre devido a este método de medição (“gap fraction”)
assumir que a folhagem é aleatoriamente distribuída na copa da árvore. Entretanto,
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em copas de coníferas, essa suposição é violada pela folhagem (acículas) ser
altamente agrupada (STENBERG, 1996; BAYNES; DUNN, 1997).
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IAFPCH = 1,4175 (LAI2000)
(R² = 0,42; n=8; p < 0,001; RMSE = 0,3432 m2 m-2)
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Figura 15 – Equação para calibração dos dados de índice de área foliar (IAF) estimado pelo método
direto (IAF real) pelo indireto (IAF LAI2000), para o P. caribaea var. hondurensis (PCH) e
para o P. taeda (PTA). R² é o coeficiente de determinação da equação linear; RMSE é a
-2
raiz do erro quadrático médio (m² m ) e n é o número de observações

A sazonalidade do IAF (calibrado pelas equações da Figura 15) está
apresentada na Figura 16. Durante o ano mais seco (Ano 1), o IAF atingiu seus
menores valores registrados em Abril de 2014, o mês teoricamente com maior valor,
com média geral de 3,6 m-2 m2. Esta redução ocorreu em conjunto com a elevada
taxa de deposição de folhedo em Março de 2014 em ambas as espécies (Figura 24).
O desenvolvimento e longevidade das folhas são fortemente influenciados
pelos recursos hídricos disponíveis (LANDSBERG, 1997). Quando sob estresse a
primeira resposta da planta é a redução do crescimento das folhas (BRADFORD;
HSIAO, 1982 apud LANDSBERG, 1997), resultando na diminuição de sua área
foliar. Além disso, prolongados períodos de estresse não só resultam na redução
das taxas de expansão foliares, mas também causam sua senescência
(LANDSBERG; SANDS, 2011).
Aos 8,5 anos de idade, o IAF médio anual do P. caribaea var hondurensis
com manejo intensivo foi de 4,5 m-2 m2 e para o controle foi de 4 m-2 m2, enquanto
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para a espécie subtropical foi de 5 m -2 m2 e 4,6 m-2 m2, respectivamente, sendo que
houve diferença estatística entre manejo e entre espécies.
Samuelson et al. (2008), relataram valores de IAF de 5,7 m2 m-2 para P.
taeda, aos 8 anos de idade para tratamentos sem manejo; irrigado; irrigado e
fertilizado, sendo que o valor de IAF projetado teórico máximo proposto para P.
taeda é de 6 m² m-² (JOKELA; DOUGHERTY; MARTIN, 2004; SAMUELSON;
JOHNSEN; STOKES, 2004).

Índice de área foliar (m2 m-2)
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Figura 16 - Índice de área foliar (IAF) medido ao longo do período de estudo para as espécies P.
caribaea var. hondurensis (PCH) e P. taeda (PTA), fertilizado e irrigado (FI) ou sem
nenhum manejo (SN). As barras representam o erro padrão da média (n = 4)

4.3

Estoques de carbono

Aos 8,4 anos de idade, o estoque de carbono total (somatório dos
compartimentos da árvore, serapilheira acumulada e tocos da rotação anterior) foi de
114 e 100 Mg C ha-1 no P. caribaea var. hondurensis irrigado e fertilizado e no
tratamento controle, respectivamente, sendo a diferença de 14%. Já no P. taeda o
tratamento intensivo apresentou valor de 85 Mg C ha-1, e o controle de 72 Mg ha-1,
diferença de 18% entre manejos (Tabela 5). Esta amplitude de valores observados
evidencia as diferenças de produtividade entre as espécies.
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Tabela 5 – Estoque de carbono (Mg C ha ) para os diferentes compartimentos da floresta para os
tratamentos controle (SN) e irrigado e fertilizado (FI) do P. caribaea var. hondurensis
(PCH) e P. taeda (PTA), ao final de cada ano avaliado
Compartimento

PCH FI

PCH SN

PTA FI

PTA SN

Ano 1 (Junho 2013 – Maio 2014)
Floresta
Acícula

6,0 (0,2) a

5,1 (0,2) b

5,9 (0,2) a

4,5 (0,3) b

Galho

7,3 (0,1) c

6,2 (0,1) d

13,6 (0,5) a

10,7 (0,7) b

Casca

10,8 (0,1) a

9,9 (0,1) b

4,0 (0,1) c

3,5 (0,2) d

Fuste

50,9 (1,1) a

43,8 (1,0) b

31,8 (0,9) c

26,3 (1,3) d

18,5 (0,1) a

16,7 (0,2) b

17,1 (0,5) c

14,6 (0,6) d

Raiz (>10 mm)
Serapilheira
Acícula

5,8 (0,5) a

4,8 (0,3) a

2,8 (0,1) b

3,1 (0,3) b

Material lenhoso
Tocos

0,4 (0,1) a

0,6 (0,1) a

0,3 (0,1) b

0,3 (0,1) b

3,8 (0,6) a

4,0 (0,6) a

5,2 (0,2) a

5,0 (0,4) a

Total

103,4 (1,5) a

91,0 (1,2) b

80,6 (2,1) c

68,0 (2,9) d

Ano 2 (Junho 2014 – Maio 2015)
Floresta
Acícula

6,9 (0,1) a

5,9 (0,2) b

7,0 (0,3) a

5,2 (0,4) b

Galho

7,8 (0,1) c

6,7 (0,2) c

14,6 (0,6) a

11,5 (0,6) b

Casca

11,8 (0,1) a

10,7 (0,1) b

4,3 (0,1) c

3,7 (0,1) d

Fuste

58,7 (0,7) a

50,2 (1,3) b

34,0 (1,1) c

28,3 (1,3) d

19,2 (0,1) a

17,5 (0,2) b

17,8 (0,5) c

15,4 (0,6) d

5,7 (0,5) a

5,0 (0,4) a

3,2 (0,2) b

3,0 (0,2) b

1,0 (0,2) a

0,7 (0,2) a

0,5 (0,1) b

0,5 (0,1) b

3,0 (0,5) a

3,2 (0,5) a

4,2 (0,1) a

4,1 (0,3) a

Raiz (>10 mm)
Serapilheira
Acícula
Material lenhoso
Tocos

Total
114,1 (2,2) a 99,8 (1,0) b 85,5 (3,2) c
71,7 (2,3) d
Nota: Valores entre parênteses representam o erro padrão dos dados (n = 4). Valores seguidos de
letras iguais não diferem estatisticamente entre tratamentos pelo Teste de Tukey (p = 0,05)

Os valores encontrados neste estudo são similares aos relatados para
Eucalyptus grandis com 7 anos de idade em uma área próxima (CAMPOE et al.,
2012), que variaram de 85 a 114 Mg C ha-1; porém, são superiores aos valores
mostrados por Maier et al. (2004) para P. taeda, na Carolina do Norte, aos 12 anos
de idade sem nenhum manejo (15,7 Mg C ha-1) e fertilizado e irrigado (33,3 Mg C ha1

).
De todo o carbono estocado, a maior quantidade é encontrada na biomassa

arbórea, onde os compartimentos fuste, casca, galho, acícula e raiz grossa
representaram mais de 90% do total em ambas as espécies, sendo que no Ano 2 os
valores foram de 64 Mg C ha-1 (P. taeda controle) a 104 Mg C ha-1 (P. caribaea var.
hondurensis com manejo intensivo).
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É possível observar que a biomassa total da floresta em pé teve aumento
significativo com a aplicação de fertilizante e irrigação nos dois anos avaliados. Ao
final do estudo, a diferença em biomassa entre os tratamentos com manejo intensivo
e controle foi de 13,4 Mg C ha-1 (15%) para o P. caribaea var. hondurensis e de 13,5
Mg C ha-1 (21%) para o P. taeda.
O efeito positivo do manejo na produtividade da floresta pode ser atribuído
ao aumento do índice de área foliar (JOKELA; DOUGHERTY; MARTIN, 2004;
SAMUELSON; JOHNSEN; STOKES, 2004) e da eficiência em converter a luz
interceptada em biomassa (CAMPOE et al., 2013). Gower et al. (1994) e Albaugh et
al. (1998) citam, também, que este efeito é resultado de maior alocação para as
folhas (tecido fotossintético) e menor para as raízes finas.
Neste estudo, as raízes finas não foram amostradas, porém a fertilização e
irrigação na espécie tropical e subtropical aumentaram em 17% e em 30%,
respectivamente, a biomassa de acículas produzidas nos dois anos avaliados. Isso
resultou, no último ano, em índice de área foliar significativamente superior para os
tratamentos com manejo intensivo (Figura 16).
Em média, para a espécie tropical, o lenho, casca, raiz grossa, galho e
acícula representaram 55, 11, 19, 8 e 6%, respectivamente, do total de carbono
estocado nas árvores no final do estudo (Figura 17). Para a espécie subtropical
observa-se menor proporção para o lenho (44%) e casca (6%) e maior para galhos
(19%), raízes grossas (23%) e acículas (9%). Além disso, os resultados
apresentados neste estudo mostram que a diferença nos padrões de proporção da
biomassa é observada entre espécies, mas entre manejo a variação é pequena.
Balbinot et al. (2008) avaliaram P. taeda e P. elliotti dos 5 aos 15 anos de
idade, no Sul do Brasil, e concluíram que 21% da biomassa é destinada à raiz e 67%
ao tronco. Egunjob e Bada (1979) conduzindo um estudo com P. caribaea I. na
Nigéria, com 8 anos de idade, observaram valores de partição da biomassa total de
19% para raiz, 48% para o lenho, 9,9% para a casca, 8,9% para galho e 13% para
acícula.
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Figura 17 – Proporção de biomassa (%), aos 8,4 anos de idade, nas acículas, galhos, casca, lenho e
raízes grossas (>10 mm) no P. caribaea var. hondurensis sem nenhum manejo (PCH
SN), fertilizado e irrigado (PCH FI) e no P. taeda sem nenhum manejo (PTA SN) e
fertilizada e irrigada (PTA FI)

No sudeste dos Estados Unidos há muita literatura sobre o tema com P.
taeda. Maier et al. (2004) estudando a espécie aos 12 anos, observou que o maior
reservatório de carbono nas árvores foi no tronco (45%), sendo que as raízes
(grossas e finas) representam 27% do total estocado, tanto em parcelas sem
manejo, quanto em parcelas fertilizadas e irrigadas.
Em um estudo com tratamentos similares feito por King et al. (1999), com
plantio de 11 anos de idade, os valores de partição para raiz foram de 23%, para
tronco de 48%, galho de 18% e acícula de 11%, não importando o manejo testado.
Samuelson, Johnsen e Stokes (2004) encontraram para a mesma espécie, com
idade de 6 anos, que 22-25% da biomassa total é representada pela raiz, 10% pela
acícula, 16% pelo galho e 51% pelo tronco.
De uma maneira geral, a resposta da partição de biomassa depende da
espécie (KING et al., 1999; COYLE; COLEMAN; AUBREY, 2008), da disponibilidade
de recursos naturais (GOWER et al., 1994; ALBAUGH et al., 1998; SAMUELSON;
JOHNSEN; STOKES, 2004; SAMUELSON et al., 2008) e, além disso, de acordo
com a maioria destes estudos, outro fator determinante da partição é a idade do
povoamento florestal.
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Porém, muitas vezes não se encontra um padrão, como por exemplo,
estudos com P. taeda mostraram que fertilização e irrigação aumentaram a fração
da biomassa aérea e diminuíram a fração das raízes (ALBAUGH et al., 1998), e
outros encontraram que essa proporção não mudou (COYLE; COLEMAN; AUBREY,
2008).
A razão para toda essa disparidade de informações se deve ao pouco
entendimento de como a disponibilidade de recursos influencia o balanço de
carbono total da floresta (BOWN et al., 2009), pois a biomassa é apenas uma parte
de todo o carbono assimilado pelas árvores (FORRESTER; BAUHUS; COWIE,
2006). Além disso, Litton, Raich e Ryan (2007), em sua pesquisa, revelaram que a
biomassa por si só é pouco relacionada com o fluxo de carbono e partição da
fotossíntese, não devendo ser usada para inferi-los.

4.4

Balanço de carbono

4.4.1 Produtividade primária líquida da parte aérea (ANPP)
A Tabela 7 mostra o balanço de carbono anual, por componente, para cada
tratamento e ano analisado, e o Apêndice B descreve os resultados da análise de
variância.
A ANPP foi significativamente diferente entre as espécies (Tabela 6), onde o
P. caribaea var. hondurensis obteve fluxo 98% superior ao P. taeda no Ano 1, e 74%
maior no Ano 2.
Tabela 6 – Resultado do teste de Tukey (p = 0,05) para as variáveis de produção de lenho,
produtividade primária líquida (ANPP) e respiração da parte aérea (Ra). PCH = P.
caribaea var. hondurensis; PTA = P. taeda; FI = fertilizado e irrigado; SN = controle; 1 =
Junho 2013 a Maio 2014; 2 = Junho 2014 a Maio 2015
Manejo
Ano
Variável
Espécie
FI
SN
1
2
-2
-1
(g C m ano )
PCH
1078 (204) Aa
901 (178) Ab
1273 (118) Aa
705 (134) Ab
Lenho
PTA
309 (63) Ba
289 (66) Ba
390 (195) Ba
208 (104) Ba
PCH
1756 (309) Aa
1483 (268) Ab
2076 (167) Aa
1163 (175) Ab
ANPP
PTA
894 (120) Ba
822 (132) Ba
1045 (81) Ba
669 (77) Ba
PCH
2425 (126) Aa
2048 (370) Ab
2868 (231) Aa
1606 (242) Ab
Ra
PTA
1234 (166) Ba
1135 (182) Ba
1444 (111) Ba
924 (107) Ba
Nota: Letras maiúsculas comparam médias de espécies em um mesmo manejo ou ano (comparação
na coluna) e letras minúsculas comparam médias de manejo ou ano dentro de uma mesma espécie
(comparação na linha). Valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente. Valores entre
parêntesis representam o erro padrão dos dados (n = 4)

69

Os fluxos encontrados para a espécie tropical (1062 a 2250 g C m-2 ano-1)
são similares ou até superiores às produtividades de plantações de Eucalyptus pelo
mundo, com 4 a 10 anos de idade, (GIARDINA et al., 2003; FORRESTER; BAUHUS;
COWIE, 2006; STAPE; BINKLEY; RYAN, 2008; RYAN et al., 2010; CAMPOE et al.,
2012; NOUVELLON et al., 2012), sendo encontrados nestes trabalhos variação de
750 a 2370 g C m-2 ano-1. Isso evidencia a elevada taxa de crescimento da espécie
na área em estudo, já que dentre estes trabalhos citados alguns são no Brasil, onde
o gênero Eucalytus alcança suas maiores produtividades (GONÇALVES et al., 2004;
STAPE et al., 2010).
Os valores encontrados para a espécie subtropical (627 a 1076 g C m-2 ano1

) são menores do que o P. caribaea var. hondurensis, porém maiores do que muitos

estudos realizados com diversas espécies de Pinus nos EUA (LITTON; RAICH;
RYAN, 2007). Maier et al. (2004), estudando a mesma espécie subtropical aos 12
anos de idade, encontraram valores de ANPP variando de 357 a 840 g C m-2 ano-1.
O manejo e o ano tiveram efeitos significativos na ANPP da espécie tropical
(Tabela 6), sendo que a fertilização e irrigação aumentaram o fluxo em 19%
comparado ao tratamento controle, enquanto a diferença entre os anos foi de 44%
(Figura 18).
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Figura 18 - Componentes da produtividade primária líquida da parte aérea (ANPP) para o P. caribaea
var. hondurensis fertilizado e irrigado (PCH FI) e controle (PCH SN) e para o P. taeda
fertilizado e irrigado (PTA FI) e controle (PTA SN), nos dois anos avaliados. As barras
representam o erro padrão da média (n = 4). Produtividade primária líquida da Cf =
acícula, do Cbr = galho, da Cba = casca e do Cw = lenho
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Como mostrado nas Figuras 8, 9 e 10, entre 2013 e 2014 a área de estudo
sofreu por 15 meses consecutivos (Julho de 2013 a Outubro de 2014) com baixa
disponibilidade

hídrica

no

solo,

principalmente

nos

meses

historicamente

responsáveis por sua recarga hídrica. Como consequência, a água disponível do
solo terminou o segundo ano de estudo a 70% de sua capacidade máxima (menos
do que no primeiro ano).
A disponibilidade hídrica afeta fortemente a eficiência do processo de
transformar energia luminosa, CO2 e água em carboidrato, pois causa o fechamento
dos estômatos da planta, restringe ou encerra a captura de CO 2 e cessa o
crescimento do vegetal (LANDSBERG, 1997). Além disso, as raízes não conseguem
absorver nutrientes de solo secos.
Concomitantemente, a produção de folhas é afetada. Segundo Sampson et
al. (2001), as folhas produzidas no ano anterior pela árvore são uma das
responsáveis pela recarga do estoque de carbono lábil, carboidratos não estruturais
que são intermediários entre o carbono assimilado e o crescimento estrutural,
durante a estação de pouco crescimento (neste caso inverno). Este reservatório de
carbono lábil é essencial para a manutenção das taxas de crescimento no meio do
verão quando a demanda de carbono ultrapassa o carbono capturado devido às
altas temperaturas e ao estresse hídrico do solo e atmosférico.
Apesar dessa diferença climática entre os anos estudados e o manejo
aplicado nos tratamentos, o P. taeda não respondeu significativamente a nenhum
desses fatores (Tabela 6). Carneiro (2013) estudou as taxas fotossintéticas das duas
espécies, aos 5 anos de idade, na mesma área experimental, e observou que o P.
taeda possui baixa variação dessas taxas ao longo do ano e do dia, sendo assim,
esta espécie mostrou-se pouco responsiva as mudanças do clima em relação a
captura de carbono a nível foliar, já o Pinus tropical respondeu as essas mudanças.
Portanto, o P. taeda parece responder mais lentamente a diferentes condições
hídricas e nutricionais
Para o P. caribaea var. hondurensis, nos dois anos avaliados a
produtividade do lenho foi o componente dominante da ANPP (61%), seguida da
acícula (26%), casca (8%) e galho (5%) (Tabela 7 e Figura 18). Entretanto, para a
espécie subtropical observa-se um padrão diferente, onde a produtividade de folhas
foi o constituinte em maior quantidade da ANPP (47%), seguida pelo lenho (34%),
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galho (14%) e casca (5%). Em valores absolutos, a produção de lenho da espécie
tropical foi mais de três vezes superior a subtropical (Tabela 6).
A superioridade da produtividade primária líquida do tronco (lenho e casca)
na espécie tropical é resultado de maior fração da GPP usada para produção de
madeira (Figura 19b), porém essa fração não muda com o gradiente de
produtividade.
Além disso, para as duas espécies maiores taxas de fotossíntese bruta
anual (GPP), influenciada pelo manejo e clima, forneceram mais carbono para a
produção de tronco (Figura 19a). O mesmo foi encontrado por Litton, Raich e Ryan
(2007), onde para diferentes ecossistemas florestais os fluxos de carbono para as
folhas e madeira aumentam linearmente com o aumento da GPP.
Por fim, nos constituintes acima do solo, a respiração autotrófica da parte
aérea (soma da respiração das folhas, galhos e tronco) foi significativamente maior
para o P. caribaea var. hondurensis do que o P. taeda (Tabela 6). Além disso,
apenas na espécie tropical houve efeito do manejo, sendo o mesmo padrão
encontrado nos resultados da ANPP, uma vez que a respiração foi calculada como
uma fração deste fluxo.
A ideia de que a produtividade primaria líquida é uma fração constante da
GPP é baseada na suposição que o crescimento, fotossíntese e respiração são
estreitamente ligados (AMTHOR, 1989 apud MAIER et al., 2004). Assim, o aumento
ou diminuição na assimilação líquida, devido a mudanças na disponibilidade de
recursos, será seguido por uma concomitante mudança na respiração e taxa de
crescimento (RYAN et al., 1996, 2004). Além disso, Litton, Raich e Ryan (2007),
através de uma extensa revisão de literatura com florestas de todo o mundo,
observaram que a fração da GPP usada para respiração autotrófica da planta
parece ser fortemente conservativa entre ecossistemas, sendo aproximadamente
49%.
Com esses dados pode-se verificar que o P. caribaea var. hondurensis tem
maior produtividade primária líquida do que o P. taeda, bem como maiores taxas de
respiração autotrófica da parte aérea, além de responder a fertilização e irrigação.
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Tronco NPP (g C m -2 ano-1)
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Figura 19 - Produtividade primária líquida do tronco em relação à produtividade primária bruta ou
fotossíntese anual (GPP) (a) e partição de carbono para o tronco em relação à GPP (b)
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Tabela 7 - Fluxos de carbono para os tratamentos irrigado e fertilizado (FI) e controle (SN) no P. caribaea var. hondurensis (PCH) e P. taeda (PTA), nos dois
anos avaliados
Ano 1 (Junho 13 – Maio 14)
PCH
-2

-1

Fluxos (g C m ano )

PTA

Ano 2 (Junho 14 – Maio 15)
PCH

PTA

FI

SN

FI

SN

FI

SN

FI

SN

ANPP

2250

1904

1076

1017

1263

1062

712

627

Acículas

580

489

466

457

335

283

363

318

Galhos

101

87

158

121

62

57

101

88

Casca

184

167

54

57

95

82

28

25

Lenho
Ra

1385

1161

398

382

771

640

220

196

3106

2629

1485

1403

1745

1467

983

865

TBCF

1428

1456

2197

2139

763

786

1323

1150

Fluxo de CO2 do solo

1553

1517

2386

2308

959

968

1544

1411

Folhedo

411

349

294

286

249

209

265

252

Decomposição de tocos

-71

-76

-98

-96

-71

-76

-98

-96

Crescimento de raízes

143

134

122

109

75

81

73

77

Incremento de serapilheira
GPP

214

230

81

104

49

22

69

10

6784

5989

4758

4559

3771

3315

3018

2642

NEP
2125
1843
887
848
1067
880
491
366
Nota: ANPP = produtividade primária líquida da parte aérea; Ra = respiração autotrófica da parte aérea; TBCF = fluxo de carbono para o solo; GPP =
produtividade primária bruta; NEP = Produtividade líquida do ecossistema
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4.4.2 Fluxo de carbono para o solo (TBCF)
O fluxo de carbono para o solo (TBCF) foi influenciado pela espécie e pelo
ano de avalição, mas não apresentou diferença significativa entre os tratamentos
fertilizado e irrigado e o sem nenhum manejo (Tabela 9).
O fluxo de CO2 do solo (respiração do solo ou Fs) foi o de maior
representatividade em todos os tratamentos em todo o período analisado, seguido
da deposição de folhedo (Fa) (Figura 20). Os três demais componentes
(produtividade de raízes grossas ou Cr; serapilheira acumulada sobre o solo ou Cl;
decomposição dos tocos da rotação anterior ou Ct) variaram em ordem de
importância, dependendo da espécie e do ano de medição.
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Figura 20 - Componentes usados no cálculo do fluxo de carbono para o solo (TBCF) nos tratamentos
com P. caribaea var. hondurensis fertilizado e irrigado (PCH FI) e controle (PCH SN), e no
P. taeda fertilizado e irrigado (PTA FI) e controle (PTA SN). Fs = Fluxo de CO 2 do solo; Fa
= deposição de folhedo; ∆ diferença anual no carbono estocado nos compartimentos do
solo. Ano 1 = Junho de 2013 a Maio de 2014; Ano 2 = Junho de 2014 a Maio de 2015

Durante os períodos de medições, a emissão de CO2 do solo (Fs) foi, em
média, no primeiro ano de 4,41 µmol m-2 s-1 e no segundo de 2,54 µmol m-2 s-1 para
o P. caribaea var. hondurensis, e de 6,57 µmol m-2 s-1 e 3,85 µmol m-2 s-1,
respectivamente, para o P. taeda. Os valores médios de fluxo de CO2 do solo (μmol
m² s-1) de todas as mensurações realizadas estão apresentados na Figura 21,
comparando os três pontos de coleta no solo (Item 3.7.3), em cada tratamento.
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Pode-se observar que os maiores valores encontrados foram na posição 1 (em
média 50% maior do que a posição 3) para as duas espécies, ou seja, no ponto mais
próximo da árvore e onde há maior quantidade de raízes e atividade microbiológica.
Samuelson et al. (2004) e Wiseman e Seiler (2004) observaram que quanto
mais próximo da árvore estiver o ponto de coleta maior os valores de respiração do
solo, pois a respiração das raízes grossas (abaixo de 15 cm de profundidade do
solo) representa mais da metade da respiração total das raízes (MAIER; KRESS,
2000), contribuindo mais do que a biomassa radicular logo abaixo dos anéis de
medição.

Fluxo de CO2 do solo (µmol m-2 s-1)
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2
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PCH SN

PTA FI

PTA SN

Tratamentos
Figura 21 - Valores médios do fluxo de CO2 do solo para cada posição de coleta (1 – na linha de
plantio; 2 – transição entre a linha e entrelinha; 3 – entrelinha) nos 4 tratamentos em
estudo (PCH – P. caribaea var. hondurensis; PTA – P. taeda; FI – fertilizado e irrigado;
SN – controle). As barras representam o erro padrão da média (n = 4)

Através da Figura 22, que mostra a sazonalidade da respiração do solo em
escala quinzenal, é possível verificar que no Ano 1 os maiores valores do fluxo no
Pinus tropical ocorreram no verão (Dezembro 2013 – Março 2014) e para o
subtropical no inverno (Junho – Setembro 2013), e os menores valores foram
observados no outono (Março – Junho 2014) para ambas as espécies. Já no Ano 2,
para todos os tratamentos, verificou-se maior fluxo no verão (Dezembro 2014- Março
2015) e menores no outono (Março – Junho 2015).
Vários são os fatores que influenciam as taxas de respiração do solo, sendo
a temperatura do solo e seu teor de água os principais fatores abióticos (SINGH;
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GUPTA, 1977). Há trabalhos que indicam a temperatura do solo como principal
variável influenciadora (HAYNES; GOWER, 1995; SAMUELSON et al., 2004), e
outros que encontraram melhor relação com a umidade do solo, especificamente
quando a mesma se encontra baixa (CARLYLE; BA THAN, 1988; MAIER; KRESS,
2000; MAIER et al., 2004). Segundo Wiseman e Seiler (2004), a umidade do solo,
tanto quando muito alta ou baixa, modifica a influência da temperatura do solo no
fluxo de CO2.
Neste estudo não foi possível avaliar a umidade do solo, porém a
temperatura do solo foi medida por 9 meses consecutivos, mostrando que sua
variação na escala diária foi pequena, sendo a diferença média entre a temperatura
máxima e mínima de 1,4 °C.
A baixa amplitude da temperatura do solo era esperada, já que a área é
bastante sombreada (fechamento da copa ocorreu entre os 4 e 5 anos de idade) e
há grande quantidade de serapilheira sobre o solo. Os valores de respiração do solo
(µmol m-2 s-1) foram correlacionados com os valores médios de temperatura do solo
diária, resultando em uma fraca relação tanto na espécie tropical (p < 0,001; R2 =
0,12) quanto na subtropical (p < 0,001; R2 = 0,11).
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Figura 22 - Fluxo de CO2 do solo medido quinzenalmente, durante o período de 2 anos (Junho de
2013 a Maio de 2015), em resposta ao P. caribaea var. hondurensis fertilizado e irrigado
(PCH FI) e controle (PCH SN), e ao P. taeda fertilizado e irrigado (PTA FI) e controle
(PTA SN)
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A respiração do solo acumulada durante o período de estudo é descrita na
Figura 20 e Tabela 7, onde se observa o efeito da espécie e do ano de medição,
porém não do manejo (Tabela 8).
Apesar de muitos trabalhos terem reportado que a utilização de fertilizantes
reduz a atividade microbiana e de micorrízas no solo (FOSTER; BEAUCHAMP;
CORKE, 1980; FOG, 1988; GIARDINA et al., 2003), diminuindo a respiração do solo,
isto não ocorreu neste estudo, não havendo, portanto, diferença significativa entre os
tratamentos com manejo intensivo e mínimo.
Tabela 8 - Médias dos valores de folhedo e fluxo de CO 2 do solo (Fs), que segundo a ANOVA
(Apêndice B) tiveram interação entre ano avaliado (1 e 2) e espécies estudadas (PCH –
P. caribaea var. hondurensis e PTA – P. taeda). Valores com letras iguais não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey (p = 0,05). Valores entre parêntesis representam o
erro padrão dos dados (n = 4)
Espécie
Variável
Ano
PCH
PTA
-2
-1
(gC m ano )
1
380 (31) Aa
290 (15) Ba
Folhedo
2
229 (13) Bb
259 (10) Aa
1
1535 (89) Ba
2347 (79) Aa
Fs
2
963 (60) Bb
1478 (62) Ab
Nota: Letras maiúsculas comparam médias de espécies em um mesmo ano (comparação na linha) e
letras minúsculas comparam anos de uma mesma espécie (comparação na coluna)

A respiração do solo foi significativamente menor para o P. caribaea var.
hondurensis do que para o P. taeda, tanto no Ano 1 (1535 g C m-2 ano-1 contra 2347
g C m-2 ano-1, respectivamente) quanto no Ano 2 (963 g C m -2 ano-1 contra 1478 g C
m-2 ano-1), sendo que a espécie tropical foi a que apresentou maior ANPP.
A maior liberação de CO2 do solo pela espécie subtropical pode ser
resultado do aumento da renovação de raízes finas, maior associação com
micorrízas e de maior atividade microbiana do solo (respiração heterotrófica), porém
nenhum desses fatores foi levantado no presente estudo. Trabalhos que avaliaram
os constituintes da respiração do solo em diferentes espécies de Pinus aferiram que
a respiração das raízes (autotrófica) representa de 45 a 78% do fluxo de CO2 do solo
total (HANSON et al., 2000; MAIER; KRESS, 2000; LAW; THORNTON; IRVINE,
2001).
Como o estoque de raízes grossas é maior na espécie tropical do que na
subtropical (Tabela 5), embora a produção dessas raízes nos últimos dois anos
tenha sido significativamente similar entre as espécies (Tabela 9), pode-se supor
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que as maiores taxas de respiração do P. taeda são resultado da atividade das
raízes finas, como seu maior turnover, e da respiração heterotrófica.
Os valores anuais de respiração do solo encontrados neste trabalho são
compatíveis a resultados com Eucalyptus no Brasil (STAPE; BINKLEY; RYAN, 2008;
RYAN et al., 2010; CAMPOE et al., 2012; NOUVELLON et al., 2012). Destes
estudos, o conduzido por Stape, Binkley e Ryan (2008) no estado da Bahia relatou
os maiores valores de Fs, variando de 1200 a 2500 g C m -2 ano-1, onde também foi
encontrada a maior produtividade da espécie.
O carbono perdido pelo solo teve uma redução de 37% entre os períodos
estudados, gerando uma diferença de 572 g C m-2 ano-1 para a espécie tropical e de
869 g C m-2 ano-1 para a espécie subtropical (Tabela 8).
A diferença de medição entre os anos pode estar relacionada, entre outros
fatores, com a umidade do solo, variável não mensurada neste trabalho, ou sua
capacidade de armazenamento de água, que caiu 11% entre o Ano 1 e Ano 2 (de
190 mm mês-1 para 169 mm mês-1). Maier et al. (2004) cita em seu trabalho que
durante o verão, a alta umidade do solo aumentou significativamente a Fs nas
parcelas irrigadas, pois a água do solo estava baixa neste período. Além disso, entre
o Ano 1 e Ano 2 houve uma grande redução na produção de raízes grossas (Tabela
7 e 9).
As médias anuais de respiração do solo mostraram relação significativa com
a ANPP e GPP nas duas espécies estudadas (Figura 23a e b). Portanto, nota-se
uma tendência de aumento do fluxo de CO2 do solo com o aumento da produtividade
dos povoamentos ou maior taxa fotossintética da copa em resposta a maior
disponibilidade de recursos, como já observado por Stape (2008) e Litton (2007).
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Figura 23 – Relação entre o fluxo de CO2 do solo e a produtividade primária líquida da parte aérea
(ANPP) (a) e entre a produtividade primária bruta (GPP) (b) para todas as parcelas nos
dois anos avaliados

O folhedo depositado anualmente foi

significativamente

maior nos

tratamentos com manejo intensivo do que no controle (Tabela 9), com uma diferença
de 11% entre os tratamentos. Houve, também, diferença entre as espécies
estudadas, sendo 31% maior nos tratamentos de P. caribaea var. hondurensis do
que nos de P. taeda no primeiro ano, porém no segundo ano a espécie subtropical
teve uma deposição 13% maior do que a tropical(Tabela 8).
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Tabela 9 – Médias das variáveis avaliadas para cada efeito principal (espécie, manejo e ano) que foi
significativo pela ANOVA, sem haver interação. Valores dentro de cada efeito principal
diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p = 0,05). Valores entre parêntesis
representam o erro padrão dos dados (n = 4)
Variável
Espécie
Manejo
Ano
-2
-1
(gC m ano )
PCH
PTA
FI
SN
1
2
Folhedo
305 (36)
274 (32)
∆Ct
-73 (11)
-97 (6)
∆Cr
127 (18)
77 (13)
∆Cl
129 (73)
66 (28)
157 (50)
37(48)
TBCF
1108 (202)
1703 (254)
1805 (212)
1006 (149)
GPP
4964 (834)
3744 (528) 4582 (797)
4126 (715)
5522 (572)
3186 (345)
Nota: PCH = P. caribaea var. hondurensis; PTA = P. taeda; FI = fertilizado e irrigado; SN = controle; ∆
diferença anual no carbono estocado no: Ct = troncos da rotação anterior; Cr = raízes grossas > 10
mm; Cl = serapilheira depositada; TBCF = fluxo de carbono enviado para o solo; GPP = produtividade
primária bruta

A diferença climática entre os anos estudados influenciou a queda de
folhedo, principalmente para a espécie tropical que teve uma redução de,
aproximadamente, 40% na deposição, enquanto o P. taeda apenas 11%.
A Figura 24 ilustra a sazonalidade da queda de folhedo para os 48 meses
avaliados, onde se observa um pico de deposição em Março de 2014 e as menores
taxas em Janeiro de 2015. Como já colocado anteriormente, o período mais quente
e de menor precipitação resultou neste pico de deposição de folhedo, provocando
uma queda no IAF do mês de Abril de 2014 (Figura 16), que é o período de maiores
valores no ano.
Dessa forma, no Ano 1, para todos os tratamentos, o verão (Dezembro 2013
– Março 2014) foi a estação com maior taxa de queda de folhedo, representando em
média 41% do total (155 g C m-2 para o P. caribaea var. hondurensis e 121 g C m-2
para o P. taeda), mostrando que até mesmo os tratamentos irrigados tiveram
aumento da deposição devido ao déficit hídrico ocorrido atipicamente nesta estação
(CROMER et al., 1984).
Já no segundo ano, com precipitação mais normalizada, notou-se que para a
espécie tropical a maior deposição ocorreu no inverno (Junho – Setembro 2014),
queda de 40% do total, e para a espécie subtropical no outono (Abril – Junho 2015),
com 35% do total, sendo o valor absoluto de 92 g C m -2 para ambas as espécies em
cada estação citada.
As médias anuais do fluxo de CO2 do solo foram correlacionadas com o
folhedo acumulado ao nível de parcela tanto para a espécie tropical (R² = 0,58; p <
0,001; n = 16) quanto para a subtropical (R² = 0,3; p = 0,029 ; n = 16). Raich;
Nadelhoffer (1989), em uma escala global com dados de florestas boreal, temperada
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e tropical, encontraram uma correlação significativamente positiva entre as medidas
de respiração do solo e produção de folhedo.
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Figura 24 – Queda de folhedo (acículas e material lenhoso) mensal, no Ano 1 (Junho 2013 a
Maio2014) e no Ano 2 (Junho 2014 a Maio 2015), para os tratamentos P. caribaea var.
hondurensis fertilizado e irrigado (PCH FI), controle (PCH SN), P. taeda fertilizado e
irrigado (PTA FI) e controle (PTA SN)

A produção média de raízes grossas (∆Cr) diferiu significativamente entre o
Ano 1 e o Ano 2, ocorrendo uma redução de 44% entre os anos no P. caribaea var.
hondurensis e de 35% no P. taeda (Tabela 7 e 9), devido a influência do clima nas
taxas de crescimento das espécies (Figura 12). Neste componente observa-se que
todos os tratamentos tiveram produtividades muito similares, não havendo
diferenças significativas entre espécies e manejos (Tabela 7).
A diferença anual de carbono na serapilheira acumulada (∆Cl) foi
expressivamente diferente entre os períodos de estudo (Tabela 9). No primeiro ano
se encontrou variação de 222 g C m-2 ano-1 (P. caribaea var. hondurensis) a 93 g C
m-2 ano-1 (P. taeda); já no segundo ano, esses valores caíram para 35 e 39 g C m-2
ano-1, respectivamente. A liberação de carbono pela decomposição dos tocos (∆Ct)
de Eucalyptus saligna da rotação anterior foi em média de 85 g C m-2 ano-1.
Esses três componentes fluxos, representativos da mudança na quantidade
de carbono armazenada abaixo do solo (∆C – eq. 13), tiveram a menor contribuição
no cálculo do TBCF. Dentre eles três, no Ano 1 o ∆Cl foi a maior taxa encontrada na
espécie tropical e o ∆Cr foi a maior para a espécie subtropical. No Ano 2, houve
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mudança com o ∆Cr sendo o maior constituinte do P. caribaea var. hondurensis e o
∆Ct para o P. taeda.
No Ano 1, o TBCF variou de 1428 g C m-2 ano-1 a 2197 g C m-2 ano-1 nos
tratamentos com P. caribaea var. hondurensis e P. taeda, respectivamente. Já no
Ano 2, esses valores caíram consideravelmente, resultando em fluxos de 763 g C m2

ano-1 para a espécie tropical e 1323 g C m-2 ano-1 para a subtropical (Tabela 7).
Raich e Nadelhoffer (1989) utilizaram uma equação mais simples para

estimativa do TBCF em florestas com dossel fechado, onde subtraíram da
respiração do solo as taxas de deposição do folhedo. O TBCF calculado neste
trabalho através desta equação foi pouco subestimado, em média, 13% para a
espécie tropical e 3% para a subtropical.
O TBCF foi positivamente correlacionado com a ANPP (P. caribaea var.
hondurensis – p = 0,004 e R² = 0,45; P. taeda – p < 0,001 e R2 = 0,73) e com a GPP
(Figura 25a), contudo a partição do TBCF (TBCF:GPP) não foi significativa com o
aumento da ANPP (Figura 25b), ou seja, o carbono enviado para baixo do solo
aumenta com maior produtividade em uma proporção constante. Este resultado esta
de acordo com a hipótese que o fluxo de carbono enviado para a raiz é
positivamente correlacionado com a produtividade acima do solo (NADELHOFFER;
ABER; MELILLO, 1985; RAICH, 1989, NADELHOFFER, 1998).
Muitos estudos diferiram do comportamento encontrado no presente trabalho
(GOWER; VOGT; GRIER, 1992; GOWER; ISEBRANDS; SHERIFF, 1995; HAYNES;
GOWER, 1995; RAICH, 1998; MAIER et al., 2004), os quais afirmam que o aumento
da disponibilidade nutricional tem causado mudança na partição de carbono da parte
abaixo do solo para a parte aérea da floresta. Porém, outros estudos mostram que o
TBCF pode tanto aumentar, como diminuir ou até se manter estável com aumento
da ANPP (NADELHOFFER; ABER; MELILLO, 1985; RAICH; NADELHOFFER, 1989;
LITTON; RYAN; KNIGHT, 2004; GIARDINA et al., 2005). Segundo Palmroth et al.
(2006), essa aparente inconsistência de respostas pode ser explicada pela variação
de IAF em cada estudo e por condições específicas do local e das espécies que
controlam a fotossíntese da copa e o reservatório de carbono acima do solo.
As estimativas do TBCF deste trabalho para a espécie tropical são similares
a valores encontrados para o P. taeda e P. radiata em outros países (RYAN et al.,
1996; MAIER et al., 2004), que variaram de 625 a 1150 g C m-2 ano-1. Já para a
espécie subtropical, pode-se comparar seus valores com produtivos experimentos
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de Eucalyptus, onde encontraram fluxos de 1041 a 2466 g C m-2 ano-1 (GIARDINA et
al., 2003; RYAN et al., 2004; FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2006; STAPE;
BINKLEY; RYAN, 2008).
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Figura 25 - Relação entre o fluxo de carbono enviado para o solo (TBCF) e a produtividade primária
bruta (GPP) (a) e relação entre a partição do TBCF (TBCF:GPP) pela ANPP (b), para
todas as parcelas nos dois anos avaliados

Dessa forma, com esses dados verificou-se que o P. taeda aloca mais
carbono para baixo do solo do que o P. caribaea var. hondurensis, enquanto esta
última espécie apresenta maior produtividade aérea.
É interessante observar o diferente padrão de comportamento das espécies,
que apesar da irrigação e fertilização não influenciarem de maneira significativa os
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resultados (Tabela 9), para a espécie tropical o valor de TCBF foi maior para o
tratamento controle nos dois anos estudados, ocorrendo o contrário com a espécie
subtropical (maiores valores nos tratamentos com manejo máximo).

4.4.3 Produtividade primária bruta (GPP) e partição de carbono
Após 4 anos de irrigação e duas fertilizações de cobertura, o manejo
aumentou significativamente a produtividade primária bruta (GPP) do P. caribaea
var. hondurensis em 13% no Ano 1 e Ano 2, atingindo valores de 6784 g C m-2 ano-1
e 3771 g C m-2 ano-2, respectivamente (Tabela 7 e 9). No P. taeda esse aumento
significativo foi de 4% no primeiro ano e de 14% no segundo, alcançando 4758 g C
m-2 ano-1 e 3018 g C m-2 ano-2, respectivamente.
Apesar de o sistema de irrigação ter funcionado apenas no primeiro ano
avaliado, a segunda fertilização de cobertura, realizada em Junho de 2014, pode
explicar o manejo máximo na espécie tropical ter mantido a mesma resposta em
relação ao controle e o aumento de 10% na resposta da espécie subtropical.
Diversos estudos com Pinus e Eucalyptus têm mostrado forte relação entre
aumento da disponibilidade de recursos naturais e aumento da GPP (RYAN et al.,
1996, 2010; MAIER et al., 2004; STAPE; BINKLEY; RYAN, 2008; BOWN et al.,
2009; CAMPOE et al., 2012). No sudeste dos EUA, Maier et al. (2004) encontrou um
aumento de 103% da GPP através da adição de irrigação e fertilização de P. taeda
comparado ao tratamento controle. Ryan et al. (1996) também verificaram aumento
em 42% na GPP associado com aumento na disponibilidade nutricional do P. radiata
aos 20 anos de idade.
A GPP também sofreu efeito significativo das espécies e anos estudados
(Tabela 9). No primeiro ano, a GPP da espécie tropical foi 37% maior do que a
subtropical, e no segundo ano esse valor caiu para 25%. Já a diferença entre o Ano
1 e Ano 2 foi de 45% para o P. caribaea var. hondurensis (6386 contra 3543 g C m-2
ano-1) e de 39% para o P. taeda (4658 contra 2830 g C m-2 ano-1).
Os valores de GPP aferidos neste trabalho (Figura 26) são, em sua maioria,
superiores ao relatado por Maier et al. (2004) e Ryan et al. (1996) em tratamentos
irrigados e fertilizados em plantios de Pinus nos Estados Unidos e Austrália.
Na mesma região do presente estudo, porém com plantios de Eucalyptus
com 5 a 7 anos de idade, Campoe et al. (2012) relatou valores de GPP de 2971 a
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4132g C m-2 ano-1, de acordo com o gradiente de fertilidade da área, e Nouvellon et
al. (2012) encontrou GPP de 4162 g C m-2 ano-1.
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Figura 26 - Produtividade primária bruta (GPP) e seus constituintes, sendo eles produtividade primária
líquida (ANPP) da madeira e das acículas, respiração da parte aérea da floresta (Ra) e
fluxo de carbono para o solo (TBCF), nos dois anos de avaliação. PCH FI = P. caribaea
var. hondurensis fertilizado e irrigado; PCH SN = P. caribaea var. hondurensis controle;
PTA FI = P. taeda fertilizado e irrigado; PTA SN = P. taeda controle

A partição de carbono variou consideravelmente entre as espécies (Tabela
10), porém não teve efeito do manejo e do ano avaliado. Para o P. caribaea var.
hondurensis, a fração alocada para respiração da parte aérea da floresta (Ra) foi o
componente que mais contribuiu para a GPP (45%), seguida da ANPP (32%), sendo
que 22% foi só para o tronco. Já o P. taeda teve como componente mais
representativo da GPP o TBCF (45%), seguido da Ra (31%) e a partição para o
tronco foi de apenas 9%.
Relações similares de carbono alocado abaixo do solo pela GPP foram
encontradas em diversos estudos com outras coníferas, utilizando para o cálculo do
TBCF a metodologia proposta por Raich and Nadelhoffer (1989), variando de 21 a
51% (RYAN et al., 1996; WILLIAMS et al., 1997; MAIER et al., 2004).
Dentro da espécie tropical pode-se notar que o tratamento fertilizado e
irrigado alocou menor fração da GPP para baixo do solo comparado ao controle (de
24% para 21%) e aumentou a fração alocada na parte aérea da planta (de 32% para
33%), porém estas diferenças não foram significativas. O mesmo não foi observado
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nos tratamentos da espécie subtropical, onde a fração da GPP particionada para a
ANPP e TBCF não mudou.
Tabela 10 - Partição de carbono (C) para os tratamentos P. caribaea var. hondurensis fertilizado e
irrigado (PCH FI), controle (PCH SN), P. taeda fertilizado e irrigado (PTA FI) e controle
(PTA SN), para os dois anos avaliados. Valores seguidos de letras iguais não diferem
estatisticamente pelo Teste de Tukey (p = 0,05)
PCH
Variáveis

FI

PTA
SN

FI

SN

Ano 1 (Junho 2013 – Maio 2014)
Cbr:GPP

0,01

0,02

0,03

0,02

Cc:GPP

0,09

0,08

0,10

0,10

Ctr:GPP

0,23

0,22

0,10

0,10

ANPP:GPP

0,33 a

0,32 a

0,23 b

0,22 b

Ra:GPP

0,46 a

0,44 a

0,31 b

0,31 b

TBCF:GPP

0,21 b

0,24 b

0,46 a

0,47 a

Ano 2 (Junho 2014 – Maio 2015)
Cbr:GPP

0,02

0,02

0,03

0,03

Cc:GPP

0,09

0,09

0,12

0,12

Ctr:GPP

0,22

0,21

0,08

0,08

ANPP:GPP

0,33 a

0,32 a

0,23 b

0,23 b

Ra:GPP

0,46 a

0,43 a

0,32 b

0,32 b

TBCF:GPP
0,21 b
0,25 b
0,45 a
0,45 a
Nota: Cbr, Cc, Ctr = diferença no carbono estocado na biomassa de galhos, folhas e tronco,
respectivamente, em um ano. ANPP = produtividade primária líquida acima do solo; Ra = respiração
autotrófica da parte aérea; TBCF = fluxo de carbono enviado para o solo

A fração de carbono particionado para o TBCF não mostrou correlação com
a GPP para nenhuma das duas espécies (0,326 < p < 0,855 e 0,004 < R2 < 0,07), ao
contrário do encontrado por Litton, Raich e Ryan (2007). Os autores documentaram
queda na partição para o TBCF (TBCF:GPP) com o aumento da GPP em
ecossistemas florestais, presumidamente porque o suprimento de recursos abaixo
do solo também aumenta. Neste trabalho, o que causou o aumento ou diminuição do
TBCF foi a quantidade de fotossíntese realizada pela floresta (Figura 25a).
As frações de carbono particionado para a ANPP, e especificamente para a
produção de madeira (Figura 19b), também não se correlacionaram com a GPP (p >
0,772 e R2 < 0,01) em nenhuma das espécies. Dessa forma, neste trabalho a
disponibilidade de recursos naturais influenciou a fotossíntese bruta e a produção de
madeira, mostrando que o efeito foi principalmente na GPP sem mudanças de
partição em seus componentes.
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Muitos trabalhos tem mostrado ampla gama de variação nos fluxos e
partição com mudanças na disponibilidade de recursos. Stape, Binkley e Ryan
(2008) também não encontraram mudança na partição de carbono com o aumento
dos recursos hídricos (irrigação), sendo a diferença na produção justificada pelo
aumento da captura de carbono. Já Ryan et al. (1996, 2004, 2010), Bown et al.
(2009) e Maier et al. (2004) estudando diferentes espécies de Pinus e Eucalyptus
relataram diminuição na partição abaixo do solo (TBCF), com o aumento dos
recursos disponíveis (fertilização ou irrigação).
Esta elevada gama de respostas do fluxo de carbono enviado para o solo
(TBCF) e partição de carbono em relação ao aumento na disponibilidade de recursos
mostra que não se deve esperar nenhum padrão para uma aplicação generalizada,
precisando que se entenda melhor os controladores das diversas respostas do fluxo
abaixo do solo e da partição (RYAN et al., 2010).
Resumidamente, neste estudo a produção de madeira (lenho, casca e galho)
do P. caribaea var. hondurensis é quase três vezes maior do que a do P. taeda com
a mesma idade, implantados no mesmo local e sob as mesmas condições
edafoclimáticas. Essa superioridade da espécie tropical é resultado de maior
produtividade primária bruta (49%), maior partição de carbono para incremento de
madeira (24% contra 12% na espécie subtropical) e menor partição para baixo do
solo (TBCF) (23% contra 45% na espécie subtropical).
Portanto, a maior produção de madeira no P. caribaea var. hondurensis
comparado ao P. taeda é explicada pelas suas diferenças na captura e partição de
carbono, enquanto o efeito do manejo é resultado apenas do aumento da GPP.

4.4.4 Produtividade líquida do ecossistema (NEP)
A produtividade líquida do ecossistema (NEP) encontrada em todos os
tratamentos foram positivas, indicando que tanto o P. caribaea var. hondurensis
quanto o P. taeda, dos 6,5 aos 8,5 anos de idade, nesta área funcionaram como
dreno de carbono, sequestrando de 366 g C m-2 ano-1 a 2125 g C m-2 ano-1 (Figura
27 e Tabela 7). Como era esperado, pelos resultados já apresentados, a espécie
tropical sequestrou significativamente mais carbono do que a subtropical (Tabela
11).
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Florestas de coníferas pelo mundo demoram a se tornar reservatórios de
carbono, como uma floresta boreal que leva décadas para a produtividade primária
líquida exceder a respiração heterotrófica (SCHULZE; WIRTH; HEIMANN, 2000).
Law (2001) estudando P. ponderosa com 15 anos de idade nos EUA mostrou que
esta floresta ainda é uma fonte de CO2 e que sítios, na mesma área, com 50 e 250
anos são pequenos drenos, capturando de 20 a 100 g C m-2 ano-1.
Segundo Gower et al. (1994), a NEP, teoricamente, atingiria seu máximo
perto do fechamento de copa do povoamento quando a relação de biomassa de
folha pela biomassa de madeira é maior. No estudo de Maier (2004) a copa estava
quase fechada, no P. taeda aos 12 anos de idade, com IAF de 3,5 m2 m-2, atingindo
valores de NEP nas parcelas fertilizadas de aproximadamente 700 g C m -2 ano-1.
Porém, neste mesmo estudo o tratamento controle teve NEP igual à zero, não sendo
nem uma fonte nem dreno de carbono.
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Figura 27 – Componentes da produtividade líquida do ecossistema para os tratamentos com P.
caribaea var. hondurensis (PCH), P. taeda (PTA), fertilizado e irrigado (FI) e sem
manejo (SN). Cr, Cl, ANPP madeira, ANPP acícula e Ct são a mudança no carbono
estocado na biomassa de raiz, na serapilheira, na biomassa de madeira (lenho, casca e
galho), biomassa de acícula e de tocos da rotação anterior, respectivamente

O tempo necessário para uma floresta deixar de ser uma fonte de carbono e
começar a sequestrar carbono depende de vários fatores, como clima, quantidade
inicial de carbono no solo, produtividade da planta, idade, entre outros (MAIER,
2000; LAW, 2001). Entretanto, um destaque deve ser dado à fertilidade do solo, pois
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nos trabalhos de Maier e Kress (2000) e Maier et al. (2004) a fertilização acelerou a
transição da floresta de fonte para dreno de carbono em áreas de baixa fertilidade
do solo.
Neste estudo, a fertilização e irrigação aumentaram significativamente os
valores de NEP aos 7,5 e 8,5 anos de idade do P. caribaea var. hondurensis, sendo
este aumento na ordem de 15% e 21%, respectivamente. Já a espécie subtropical
não mostrou sofrer efeito do manejo (Tabela 11).
O ano avaliado também influenciou os valores de NEP para a espécie
tropical apenas. Como colocado anteriormente, diversos fatores influenciam nos
valores de carbono estocado e trocado com a atmosfera, sendo o clima um deles.
Tabela 11 - Médias dos valores de produtividade líquida do ecossistema (NEP), que segundo a
ANOVA (Apêndice B) teve interação entre espécies (PCH – P. caribaea var.
hondurensis e PTA – P. taeda), ano avaliado (1 e 2) e manejo (FI – fertilizado e
irrigado; SN – controle). Valores com letras iguais não diferem estatisticamente pelo
teste de Tukey (p = 0,05). Valores entre parêntesis representam o erro padrão dos
dados (n = 4)
Ano
Manejo
Espécie
1
2
FI
SN
PCH
1983 (145) Aa
973 (153) Ab
1595 (307) Aa
1361 (266) Ab
PTA
867 (97) Ba
428 (99) Ba
688 (132) Ba
607 (159) Ba
Nota: Letras maiúsculas comparam médias de espécies em um mesmo ano (comparação na coluna)
e letras minúsculas comparam anos ou manejo de uma mesma espécie (comparação na linha)
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CONCLUSÃO
Com base no estudo dos padrões de alocação e captura de carbono em

plantios de P. caribaea var. hondurensis e P. taeda, dos 6,5 aos 8,5 anos de idade,
submetidos a dois diferentes manejos (mínimo e intensivo), em Itatinga – SP, podese concluir que:

- A região de Itatinga mostrou-se apta para o desenvolvimento de ambas as
espécies, sendo que o P. caribaea var. hondurensis apresentou produtividade do
tronco superior ao P. taeda;

- O aumento da disponibilidade de recursos (nutrientes e água) afetou
significativamente apenas a ANPP do P. caribaea var. hondurensis e a GPP de
ambas as espécies, sendo os demais fluxos similares entre manejo intensivo e
mínimo;

- A fertilização e irrigação não alteraram a partição da GPP para a ANPP e TBCF
comparado ao tratamento controle, e a diferença em produção de madeira foi
explicada principalmente pelas diferenças na GPP;

- Em cada espécie, a produtividade primária líquida do lenho, o TBCF e o fluxo de
CO2 do solo apresentaram relação positiva com a ANPP e GPP, porém a partição de
carbono da GPP para estes fluxos não apresentou relação alguma;

- O triplo de produtividade primária líquida do tronco encontrada na espécie tropical
em relação a subtropical foi um resultado combinado de maiores valores de GPP,
bem como menor partição de carbono para o solo e maior partição para
produtividade primária líquida da parte aérea, especificamente maior partição para a
produção de tronco;

- Com a adoção do método de estudo do balanço de carbono permitiu obter-se
conhecimentos que ajudaram a explicar a diferença de produtividade entre as
espécies e como os recursos naturais influenciam no crescimento da floresta.
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Assim, retornando às hipóteses desse estudo, temos:
i) O Pinus caribaea var. hondurensis tem maior GPP, maior TBCF e maior
ANPP do que o Pinus taeda: Não corroborada;

ii) Diferenças na produção de madeira entre as duas espécies podem ser
explicadas pelas suas diferentes estratégias de partição de carbono, sendo
que a espécie tropical tem menor partição para a raiz (TBCF:GPP) e maior
para o tronco (Tronco NPP:GPP) do que a subtropical: Corroborada;

iii) Os tratamentos com manejo mais intensivo, dentro de cada espécie, tem
maior GPP, maior TBCF e menor partição para a raiz (TBCF:GPP) e maior
para a parte aérea (ANPP:GPP) do que o tratamento controle: Não
corroborada.
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APÊNDICE A – Descrição do método de calibração dos aparelhos medidores de
fluxo de CO2 do solo, LI-8100 e PPSystem
Em Abril de 2014 foi realizada uma medição nas 16 parcelas de estudo com
os aparelhos PPSystem (com uma câmara SRC-1 adaptada com diâmetro de 20 cm)
e LI-8100 (LI-COR, Lincoln, NE, USA). As leituras foram realizadas durante todo o
dia, sendo que primeiro media-se os anéis com o PPSystem e logo em seguida
usava-se o LI-8100. O fluxo de CO2 médio das parcelas variou de 2 a 5,6 µmol m -2 s1

para o PPSystem e de 3,5 a 6,4 µmol m-2 s-1 para o LI-COR. Os dados de

respiração média do solo para cada parcela tiveram correlação, gerando em uma
equação de regressão com intercepto não significativo (LI-COR = 1,64 x PPSystems,
R² = 0,56, P<0,01). Como diversos estudos apontam para estimativas mais precisas
com o uso do aparelho LI-COR, no presente trabalho foi usada essa equação para
calibrar os dados gerados pelo PPSystem.

7
LiCor = 1,64 PPSystem
(R2 = 0,56; P<0,01)

LiCor (µmol CO2 m-2 s-1)
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Linha 1:1
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PPSystem (µmol CO2 m s-1)
-2

6

7

108

APÊNDICE B – Resultado da análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas
apresentando a significância dos efeitos principais de espécie (S),
manejo (M) e ano (A) ou interação entre espécie e manejo (SxM),
espécie e ano (SxA), manejo e ano (MxA) e espécie, manejo e ano
(SxMxA) como: ns, não significativo; * significativo a P < 0,05; **
significativo a P < 0,01; *** significativo a P < 0,001

Variáveis
ANPP
Acículas
Galhos
Casca
Lenho
Ra
TBCF
Fluxo de CO2 do solo
Folhedo
Decomposição de tocos
Crescimento de raízes
Incremento de serapilheira
GPP
NEP

S
***
ns
***
***
***
***
***
***
*
**
ns
***
***
***

M
**
**
**
*
**
**
ns
ns
*
ns
ns
ns
**
**

A
***
***
*
***
**
***
***
***
**
ns
**
*
***
***

ANOVA
SxM SxA
*
*
ns
*
ns
ns
ns
*
*
*
*
*
ns
ns
ns
*
ns
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
*

MxA
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

SxMxA
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ANPP = produtividade primária líquida da parte aérea; Ra = respiração autotrófica da parte aérea;
TBCF = fluxo de carbono enviado para o solo; GPP = produtividade primária bruta; NEP =
produtividade líquida do ecossistema

