Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Aspectos morfofisiológicos da copa e do sistema radicular de espécies de
Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias à deficiência hídrica

Patrícia Andressa de Ávila

Tese apresentada para obtenção do título de Doutora em
Ciências, Programa: Recursos Florestais. Opção em:
Silvicultura e Manejo Florestal

Piracicaba
2020

Patrícia Andressa de Ávila
Engenheira Florestal

Aspectos morfofisiológicos da copa e do sistema radicular de espécies de Eucalyptus e
Corymbia com diferentes tolerâncias à deficiência hídrica

Versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011

Orientador:
Prof. Dr. JOSÉ LEONARDO DE MORAES GONÇALVES

Tese apresentada para obtenção do título de Doutora em
Ciências, Programa: Recursos Florestais. Opção em:
Silvicultura e Manejo Florestal

Piracicaba
2020

2

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA – DIBD/ESALQ/USP

Ávila, Patrícia Andressa de
Aspectos morfofisiológicos da copa e do sistema radicular de espécies de
Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias à deficiência hídrica / Patrícia
Andressa de Ávila. -- versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de
2011. -- Piracicaba, 2020.
105 p.
Tese (Doutorado) - - USP / Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.
1. Déficit hídrico 2. Morfofisiologia 3. Raízes finas 4. Plantios florestais I. Título

3

RESUMO
Aspectos morfofisiológicos da copa e do sistema radicular de espécies de Eucalyptus e
Corymbia com diferentes tolerâncias à deficiência hídrica

A maioria das plantações comerciais florestais no Brasil é composta por espécies e
hídridos de Eucalyptus e Corymbia que têm se expandido para regiões com diferentes
características de regime pluviométrico, temperatura e sazonalidade climática. O déficit hídrico
(DH) é um dos principais fatores que limitam o crescimento e a produção das espécies. O
objetivo desse estudo foi avaliar os aspectos morfológicos e fisiológicos da copa e do sistema
radicular, bem como produção de folhedo e distribuição de nutrientes na planta, de espécies de
Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias ao déficit hídrico. Este estudo foi conduzido
na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga – SP, Esalq-USP. O experimento
possui seis tratamentos, cada um composto por uma espécie com um nível de tolerância hídrica
(E. grandis e E. urophylla, baixa tolerância; E. cloeziana e C. citriodora, tolerância
intermediária; E. camaldulensis e E. brassiana, alta tolarância). Para cada espécies foi instalada
uma parcela experimental, lado a lado, sob um mesmo extrato climático (Cwa) e tipo de solo
(Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico de textura média). No primeiro capítulo foi
avaliada a produtividade e alguns aspectos morfisiológicos da copa das espécies. Quanto maior
a tolerância ao déficit hídrico, menor o crescimento volumétrico e de massa da espécie.
Entretanto, espécies mais tolerantes possuem menor área e índice de foliar, densidade
estomática e potencial hídrico foliar. No segundo capítulo foi avaliado o sistema radicular das
espécies. Independentemente da espécie, houve predominância de raízes finas na camada de 030 cm do solo e, ao mesmo tempo, diminuição do sistemas radicular com o aumento da idade.
O E. camaldulensis apresentou maior comprimento radicular acumulado, enquanto o E.
brassiana obteve maior comprimento e área radicular específica no perfil do solo. Espécies com
baixa e intermediária tolerância ao DH apresentaram raiz pivotante com maior e menor
ramificações laterais. Espécies mais tolerantes ao DH apresentaram várias raízes grossas e
média verticalizadas sem raiz pivotante definida. Finalmente, procurou-se investigar a
produção sazonal de folhedo e distribuição de nutrientes nas espécies (terceiro capítulo). Foi
observado que no período chuvoso as espécies mais tolerantes ao déficit hídrico, C. citriodora,
E. camaldulensis e E. brassiana, apresentaram maior teor de B no folhedo. Essas espécies
demonstraram maiores teores de N, Ca, Cu e Zn e menor teor de S na raiz e menor estoque de
N e P na folha. O E. camaldulensis teve maior estoque de K nas folhas e raiz, e mais Ca na
casca no primeiro ano pós-plantio.
Palavras-chave: Déficit hídrico, Morfofisiologia, Raízes finas, Plantios florestais
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ABSTRACT
Aerial and root morphophysiological aspects of Eucalyptus and Corymbia species with
different water deficit tolerances
The majorty of commercial forest plantations in Brazil are composed of Eucalyptus and
Corymbia species and its hybrids that spans for regions with different rainfall, temperature and
climatic seasonality. Water deficit may limit tree growth and yield. This study aimed to evaluate
aerial and root morphophysiological aspects, as well as leaf production and distribution of
nutrients in the plant, for Eucalyptus and Corymbia species with different water defict
tolerances (E. grandis and E. urophylla, low tolerance; E. cloeziana and C. citriodora,
intermediate tolerance; E. camaldulensis and E. brassiana, high tolarance). The experiment was
located at Itatinga Forest Science Experimental Station, Itatinga-SP, Brazil. There was one
experimental plot for specie, side by side, under the same climate (Cwa) and soil (typical
dystrophic Red-Yellow Latosol with medium texture). In the first chapter, productivity and
some morphophysiological aspects of species were evaluated. The greater the tolerance to
water deficit, the lower the volumetric and mass growth for all species. However, more tolerant
species had less leaf area, leaf area index, stomatal density and leaf water potential. In the
second chapter, the root system of the species was assessed. Regardless of the species, fine root
predominates in the 0-30 cm soil layer and, at the same time, as the trees aged, tree root systems
decreases. E. camaldulensis had higher accumulated root length in the soil profile, while E.
brassiana has higher length and specific root area. Species with low and intermediate tolerance
to water deficit had a taproot well defined with more and less lateral root ramifications. Species
more tolerant to water deficit hadseveral thick and medium vertical roots without a defined
taproot. Finally, in the third chapter, seasonal production of leaf litter and distribution of
nutrients in the species was investigated. It was observed that in the rainy season, species more
tolerant to water deficit, C. citriodora, E. camaldulensis and E. brassiana, had a higher leaf B
content. These species showed higher levels of N, Ca, Cu and Zn and lower content of S in
roots and lower N and P stock in leaves. E. camaldulensis had a higher K stock in the leaves
and roots, and more Ca in the bark after first year.
Keywords: Water deficiency, Morphophysiology, Fine roots, Forest plantations
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1. INTRODUÇÃO GERAL
O setor florestal brasileiro alcançou níveis históricos de exportação de produtos
florestais no ano de 2018, com crescimento de 13,1% no país em relação a 2017, sendo que dos
7,83 milhões de hectares de florestas plantadas, 5,7 milhões são compostas por eucaliptos
(espécies e híbridos de Eucalyptus e Corymbia) (IBA, 2019). A maior concentração das
florestas plantadas estão no Sul e Sudeste brasileiro onde as principais indústria de celulose,
papel, painéis de madeira e aço estão localizadas. Entretanto, devido ao alto valor das terras
nessas regiões, os plantios florestais no país estão avançando para as “novas fronteiras
florestais” (ex. Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí e Tocantins) (GONÇALVES et al., 2013),
as quais possuem diferentes características de regime pluviométrico, temperatura e
sazonalidade climática.
Em regiões tropicais, um dos principais fatores para a seleção de genótipos é a tolerância
a seca (GONÇALVES et al., 2013). O déficit hídrico causa grandes impactos na floresta,
comprometendo a divisão celular e reduzindo a produtividade e tamanho da planta, podendo
ocorrer mortalidade durante períodos mais severos de restrição hídrica (KIM et al., 2017). Assim,
entender os processos chaves que controlam o crescimento e uso da água pelas árvores é
importante para alcançar os objetivos de manejo sem aumentar o consumo de água da floresta
(GONÇALVES et al., 2017).
O Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E.
camaldulensis e E. brassiana apresentam diferentes níveis de tolerâncias ao déficit hídrico
(SOUZA e COLLICHIO, 2013; GONÇALVES et al., 2013). Essas espécies têm sido
consideradas na composição de híbridos em programas de melhoramento para ambientes com
restrição hídrica no Brasil (ASSIS et al., 2015). Para a composição de hídridos para essas
regiões têm sido considerados a sobrevivência e o crescimento da planta na seleção indireta de
espécies para a composição de híbridos pra essas regiões, já que os caracteres fisiológicos são mais
difíceis de serem mensurandos (ASSIS et al., 2015). Entretanto, atributos morfofisológicos da
parte aérea e radicular da planta são importantes para a caracterizção de espécies favoráveis aos
programas de melhoramento genético para regiões com déficit hídrico.
Por exemplo, a relação da biomassa de folhas e raízes fornece uma indicação da relação
fonte-dreno de fotoassimilados para diferentes genótipos. Quando comparados com espécies
menos tolerantes ao déficit hídrico, genótipos mais tolerantes à ambientes com restrições
hídricas possuem menor índice de área foliar para investir na produção de raízes,
principalmente, raízes finas (PINHEIRO et al., 2016). A redução da área foliar em períodos
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secos (PITA e PARDOS, 2001; LE MAIRE et al., 2011) e a menor densidade estomática são
formas de proteção da planta em condições de estresse hídrico porque diminuem a transpiração
foliar da planta (HAMAMISHI et al., 2012). Essas são, por exemplo, estratégicas desejáveis
para programas de melhoramento de genótipos tolerantes a ambientes com déficit hídrico.
Existem atributos do sistema radicular que influenciam na habilidade da árvore de
competir por recursos em regiões com pequena disponibilidade de água, nutrientes, ar e espaço
para seu desenvolvimento (GONÇALVES e MELLO, 2000; FLORENCE, 2007). A estrutura
do sistema radicular, distribuição de raízes finas e habilidades fisiológicas de absorção de água
e nutrientes são alguns desses atributos (COMEFORD et al., 2006). Dependendo da espécie, a
planta pode possuir adaptações estruturais para a manutenção da homeostasis hídrica, como por
exemplo, aumentar a área radicular em profundidade no solo para maximizar a absorção de
água (GONÇALVES et. al, 2013; TAIZ et al. 2017).
Devido ao rápido crescimento e sucessivas rotações das florestas de eucaliptos pode
ocorrer o esgotamento do estoque de nutrientes do solo (LACLAU et al., 2005), existindo
importantes fatores econômicos envolvidos na manutenção de altas produtividades dessas
plantações (SILVA et al., 2013). Desta forma, conhecer e quantificar as entradas e saídas de
nutrientes na rotação das espécies é importante para guiar a adequada fertilização e assegurar a
sustentabilidade do ecossistema, principalmente em regiões de déficit hídrico.
Assim, o objetivo geral dessa tese foi avaliar alguns aspectos morfológicos e fisiológicos
da copa e do sistema radicular, bem como produção de folhedo e distribuição de nutrientes na
planta, de espécies de Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias ao déficit hídrico.
Essas informações poderão ser utilizadas como critério para a seleção de genótipos propensos
a serem utilizados para regiões com diferentes disponibilidades hídricas.
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2. CAPÍTULO 1 – PRODUTIVIDADE E ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE ESPÉCIES
DE Eucalyptus E Corymbia

RESUMO
A maioria das plantações comerciais florestais no Brasil é composta por espécies e
hídridos de Eucalyptus e Corymbia que têm se expandido para regiões sujeitas ao estresse
hídrico. Este é um dos principais fatores que limita a produtividade florestal. As árvores
desenvolveram ao longo do tempo mecanismos para suportar períodos de restrições hídricas.
Esses mecanismos podem estar relacionados a mudanças nas características foliares. Assim, o
objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade e alguns aspectos morfológicos e fisiológicos
de espécies de Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias ao déficit hídrico (E. grandis
e E. urophylla, baixa tolerância; E. cloeziana e C. citriodora, tolerância intermediária; E.
camaldulensis e E. brassiana, alta tolarância). O experimento está localizado na Estação
Experimental de Ciências Florestais de Itatinga-SP, Brasil. Para cada espécie, foi instalado uma
parcela experimental, lado a lado, sob um mesmo extrato climático (Cwa) e tipo de solo
(Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico de textura média). Foram avaliados a
produtividade de madeira, a área foliar específica, o índice de área foliar, a densidade e o
tamanho de estômato e o potencial hídrico foliar das espécies. As espécies menos tolerantes ao
déficit hídrico apresentaram maior crescimento volumétrico e de massa e maior índice de área
foliar quando comparado às espécies mais tolerantes à seca. Estas espécies diminuíram em 20%
a área foliar com a idade. O E. grandis, o E. urophylla e o E. cloeziana apresentaram em média
densidade estomática 39% maior na face abaxial da folha que o C. citriodora, o E.
camaldulensis e o E. brassiana. O E. cloeziana, espécie com maior densidade estomática,
apresentou menor comprimento e diâmetro do estômato na face abaxial da folha. O potencial
hídrico foliar foi menor nas árvores de E. camaldulensis e o E. brassiana.
Palavras-chave: tolerância,
melhoramento genético

morfofisiologia,

deficiência

hídrica,

plantios

florestais,
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PRODUCTIVITY AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF Eucalyptus AND
Corymbia SPECIES

ABSTRACT
Most of the commercial forest plantations in Brazil are composed of eucalyptus species
and hybrids of Eucalyptus and Corymbia, which have expanded to regions subject to water
deficit. This is one of the main factors that limitting tree growth and yield. This mechanisms
may cause lower planting productivity. Trees have developed mechanisms to withstand periods
of water restrictions along time. These mechanisms may be related to changes in leaf features.
Thus, this study aimed to evaluate the productivity, morphological and physiological aspects of
Eucalyptus and Corymbia species with different water deficit tolerances (E. grandis and E.
urophylla, low tolerance; E. cloeziana and C. citriodora, intermediate tolerance; E.
camaldulensis and E. brassiana, high tolarance). The experiment was located at Itatinga Forest
Science Experimental Station, Itatinga-SP, Brazil. There was instaled one plot for specie, side
by side, under the same climate (Cwa) and soil (typical dystrophic Red-Yellow Latosol with
medium texture). Productivity, specific leaf area, leaf area index, density and size of stomata,
and leaf water potential of the species were evaluated. Species less tolerant to water deficit
showed higher growth in volume and biomass and higher leaf area index when compared to
more-tolerant species, which showed a decrease 20% of foliar area with age. E. grandis, E.
urophylla and E. cloeziana had 39% higher stomatal density on the abaxial leaf surface than
C. citriodora, E. camaldulensis and E. brassiana. E. cloeziana, specie with the highest stomatal
density, had the shortest stoma length and diameter on the abaxial leaf surface. E. camaldulensis
and E. brassiana presented lower leaf water potential. Regardless of the species, fine roots
predominate in the 0-30 cm soil layer and, at the same time, root systems decrease as the tree
ages. E. camaldulensis had higher accumulated root length in soil profile, while E. brassiana
hadhigher length and specific root area. Species with low and intermediate water
deficittolerance well defined taproot with more and less lateral root ramifications, respectivelly.
Species more tolerant to water deficit have several thick and medium vertical roots with
undefined taproot.
Keywords: tolerance, morphophysiology, water deficiency, forest plantations, forest breeding
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2.1 Introdução
A maioria das plantações comerciais florestais no Brasil é composta por eucaliptos
(espécies e hídridos de Eucalyptus e Corymbia), devido à alta produtividade e características
desejáveis da madeira (GONÇALVES et al., 2004; GONÇALVES et al., 2013). Tais plantações
têm se expandido para regiões sujeitas ao estresse hídrico, sendo esse um dos principais fatores
que limitam o crescimento e a produção das espécies (OTTO et al., 2016). Segundo Gonçalves
et al. (2017), um dos maiores desafios do setor florestal nas próximas décadas será a adaptação
de genótipos às mudanças no clima e em condições de estresse hídricos mais longos,
principalmente, em regiões brasileiras com novas plantações florestais.
Alterações morfológicas e fisiológicas como mudanças na estrutura da planta, taxa de
crescimento e eficiência do uso da água, são algumas respostas adaptativas das plantas ao déficit
hídrico (JONES, 1992). Por exemplo, os valores de área foliar específica (área da superfície da
folha pela unidade de massa) tendem a ser menores em sítios com condições mais áridas do que
quando comparado a plantações bem supridas hidrologicamente (WHITEHEAD e BEADLE,
2004).
A taxa fotossintética do povoamento é fortemente dependente da estrutura da floresta e
das propriedades fisiológicas das folhas (SANDS, 1996), pois esses fatores interferem na
interceptação da radiação e na eficiência da realização da fotossíntese pelas árvores. Plantações
com maiores valores de área foliar normalmente resultam em maior assimilação de carbono e
maior intercepção de radiação e água da chuva. Assim, em áreas com déficit hídrico, uma
alternativa seria o uso de genótipos e práticas silviculturais que resultassem em menor índice
de área foliar do povoamento (GONÇALVES et al., 2017). Alguns autores destacam que a
redução da área foliar em períodos secos é uma estratégia intrínseca de genótipos tolerantes a
esses ambientes, sendo essa característica desejável para programas de melhoramento (PITA e
PARDOS, 2001; LE MAIRE et al., 2011).
As características foliares estão relacionadas à tolerância da planta ao déficit hídrico, ou
seja, maior área foliar normalmente resulta em maior assimilação de carbono pela planta,
consequentemente, maior transpiração (GONÇALVES et al., 2017). O índice de área foliar
(IAF) é definido pela projeção da área foliar por unidade de área do solo e é um forte indicador
da produção primária líquida do sítio, sendo utilizado em vários modelos para predizer o
crescimento da floresta (SMETHURST et al., 2003). A produtividade florestal é fortemente
dependente da taxa de desenvolvimento do IAF, sendo os valores desse índice maiores em sítios
bem manejados e supridos hidrologicamente (WHITEHEAD e BEADLE, 2004). Os valores do
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IAF diminuem com o aumento do déficit hídrico e altas temperaturas (WHITEHEAD e
BEADLE, 2004). Nouvellon et al. (2010), avaliando plantações de Eucalyptus Congo,
encontraram que o IAF apresentou comportamento sazonal, tendo menores valores no final da
estação seca e maiores valores no final da estação chuvosa.
A densidade estomática é outra característica importante. O menor número de estômatos
por área da folha é uma forma de proteção em condições de estresse hídrico, diminuindo a
transpiração foliar da planta (HAMAMISHI et al., 2012). Otto (2015), estudando oito clones
de eucaliptos de diferentes regiões geográficas e climáticas no Brasil – três sensíveis ao estresse
hídrico (E. urophylla x E. grandis), três tolerantes (E. urophylla e E. urohylla x E. tereticornis)
e dois plásticos (E. urohylla e E. grandis x E. camaldulensis) – encontrou que todos os clones
aumentaram o número de estômatos e reduziram a espessura foliar após períodos de estresse
hídrico.
As árvores desenvolveram ao longo do tempo mecanismos para suportar períodos de
restrições hídricas, os quais podem resultar em menor produtividade do plantio. Estes
mecanismos podem estar relacionados a mudanças nas características morfofisiológicas da
planta. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as diferenças morfológicas e fisiológicas entre
espécies de Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias ao déficit hídrico. Essas
informações poderão ser utilizadas como critério para a seleção de genótipos para regiões com
diferentes disponibilidades hídricas.
2.2 Conclusões
As espécies menos tolerantes ao DH apresentaram maiores crescimentos volumétrico e
gravimétrico comparativamente às espécies mais tolerantes do DH. Estas espécies também
diminuíram suas áreas foliares com a idade.
O E. grandis, E. urophylla e E. cloeziana apresentaram maior densidade estomática na
face abaxial da folha e, as espécies mais tolerantes ao DH, C. citriodora, E. camaldulensis e E.
brassiana, menor número de estômatos por área foliar.
O E. cloeziana, espécie com maior densidade estomática, apresentou menor comprimento
e diâmetro do estômato na face abaxial da folha.
O E. camaldulensis e o E. brassiana fora as espécies em que se mediu os menores valores
de potencial hídrico foliar.
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3. CAPÍTULO 2 - SISTEMA RADICULAR DE ESPÉCIES DE Eucalyptus E Corymbia
COM DIFERENTES TOLERÂNCIAS AO DÉFICIT HÍDRICO

RESUMO
As raízes finas, possuem papel importante na absorção de água e nutrientes do solo.
As características morfofisiológicas das raízes são majoritariamente reguladas pelo genótipo da
planta, apesar de sofrerem forte influência do tipo de solo e clima local. A utilização de espécies
ou híbridos com alta tolerância ao déficit hídrico será fundamental para a expansão e
sustentabilidade de plantações florestais em áreas com acentuado e prolongado déficit hídrico.
Objetivou-se nesse estudo caracterizar os sistema radicular de cinco espécies de Eucalyptus e
uma de Corymbia, correlacionando-as ao seu grau de tolerância ao déficiti hídrico (E. grandis
e E. urophylla, baixa tolerância; E. cloeziana e C. citriodora, tolerância intermediária; E.
camaldulensis e E. brassiana, alta tolarância). O experimento está localizado na Estação
Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, localizado em Itatinga-SP, Brasil. Para cada
espécie, foi instalado uma parcela experimental, lado a lado, sob um mesmo extrato climático
(Cwa) e tipo de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico de textura média). Foram
quantificados atributos radiculares por meio do método da sonda e, adicionalmente, foi
quantificado o número de interceptos radiculares usando um grid (50 x 100 cm) com
quadrículas de 25 cm2 no perfil do solo pelo método do perfil. Independentemente da espécie,
houve predominância de raízes finas na camada de 0-30 cm do solo e, ao mesmo tempo,
diminuição do sistemas radicular com o aumento da idade. O E. camaldulensis apresentou
maior comprimento radicular acumulado no perfil do solo, enquanto o E. brassiana obteve
maior comprimento e área radicular específica. Espécies com baixa e intermediária tolerância
ao déficit hídrico apresentaram raiz pivotante com maior e menor ramificações laterais.
Espécies mais tolerantes ao déficit hídrico apresentaram várias raízes grossas e médias
verticalizadas sem raiz pivotante bem definida.
Palavras-chave: deficiência hídrica, raízes finas, raízes grossas, melhoramento florestal
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ROOT SYSTEM OF Eucalyptus AND Corymbia SPECIES WITH DIFFERENT
TOLERANCES TO WATER DEFICIT

ABSTRACT
Fine roots play an important role in absorbing water and nutrients from the soil. The
morphophysiological root features are mostly regulated by plant genotype and strongly
influenced by soil type and local climate. The use of species or hybrids with a high tolerance to
water deficit will be very important to the expansion and sustainability of forest plantations in
areas with intense and prolonged water deficit. This study aimed to characterize the root system
of five Eucalyptus and one Corymbia species, correlating them to their empirical degree of
water deficit tolerance. The experiment had six treatments ((E. grandis and E. urophylla, low
tolerance; E. cloeziana and C. citriodora, intermediate tolerance; E. camaldulensis and E.
brassiana, high tolarance). The experiment is located at Itatinga Forest Science Experimental
Station, Itatinga-SP, Brazil. There was installed one experimental plot for each specie, side by
side, under the same climate (Cwa) and soil (typical dystrophic Red-Yellow Latosol with
medium texture). Root attributes were quantified using the cylindrical auger and the number of
root intercepts was quantified using a grid (50 x 100 cm) with 25 cm2 squares in soil profile by
trench-profile method. Regardless the species, there was a fine root predominance in the 0-30
cm soil layer and, at the same time, a decrease in root systems as the trees aged. E.
camaldulensis had higher accumulated root length in soil profile, while E. brassiana has higher
length and specific root area. Species with low and intermediate water deficit tolerance had a
well-defined taproot with more and less lateral root ramifications. Species more tolerant to
water deficit had several thick and medium vertical roots with undefined taproot.
Keywords: water deficiency, fine roots, thick roots, forest breeding
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3.1 Introdução
As raízes finas, usualmente definidas com o diâmetro ≤ 2 mm (FRESCHET et al.,
2017), possuem importante papel na captura e absorção de água e nutrientes necessários para o
crescimento da planta (FORT et al., 2017), sendo um componente chave na dinâmica do
carbono e nutrientes no ecossistema florestal (NOGUCHI et al, 2017). Apesar da biomassa de
raiz fina diminuir exponencialmente com a profundidade, com pouco mais de 10% abaixo de 1
m (SCHENK, 2008), raízes de Eucalyptus podem chegar a 20 m de profundidade, sendo as
raízes finas uma vantagem para as espécies florestais dado o seu baixo investimento em carbono
(CHRISTINA et al., 2017). Pinheiro et al. (2016) destacam que os genótipos podem maximizar
o comprimento e área de raiz fina, investindo na biomassa do sistema radicular, para melhorar
a aquisição de água e nutrientes.
Segundo Pierret et al. (2005), é bem documentado que as técnicas de quantificação de
raízes finas em campo possuem resultados variáveis, com altos coeficientes de variação, sendo
que os resultados obtidos usando dois tipos diferentes de técnicas são, em sua maioria, difíceis
de serem comparados. Um dos principais métodos utilizados é o de extração, mais conhecido
como “root washing” ou “lavagem de raiz”. Esse método é baseado em coletas de volumes
conhecidos de solo do qual as raízes são fisicamente separadas por uma cuidadosa lavagem do
solo e, finalmente, mede-se o comprimento e área das raízes separadas usando técnicas de
análise de imagem (ROSARIO et al., 2013). Outro método usualmente utilizado para avaliar a
distribuição de raízes finas em solos florestais é a contagem de interceptos radiculares na parede
de trincheiras (BOUILLET et al., 2002). Esta metodologia fornece um mapa da densidade
radicular no perfil vertical do solo (MAURICE et al., 2010). Quando comparados às avaliações
da parte aérea, estudos sobre o sistema radicular das plantas são relativamente raros por
consumirem muito tempo e serem normalmente onerosos (MAEGHT et al., 2013).
As funções das raízes no ecossistema florestal são frequentemente relacionadas às suas
características morfofisiológicas como o comprimento específico radicular (m g-1), área
específica radicular (cm2 g-1) e densidade de raízes finas (g dm-3) (REICH, 2014; ROUMET et
al., 2016). Essas características podem ser utilizadas para inferir sobre as estratégias de
aquisição de recursos pela planta. Por exemplo, variações nos valores comprimento e área
específica possuem importantes implicações sobre como as plantas adquirem os recursos e
determinam a área de superfície total de absorção e o volume de solo explorado (FITTER et al.
1991; OSTONEN et al. 2007; BORDEN et al. 2019). Espera-se que maiores valores de
comprimento e área específica resultem em maior aquisição de recursos, maiores taxas de
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transpiração e menor vida útil das raízes, impactando na ciclagem de carbono no solo
(MAKITA et al., 2012; MCCORMACK et al., 2015; BARDGETT et al., 2014).
O crescimento e os processos fisiológicos das raízes finas são sensitivos ao estressses
ambientais (HIRANO et al., 2007). Dependendo da espécie, a planta pode possuir adaptações
estruturais para a manutenção da homeostasis no uso da água, como por exemplo, limitando a
perda de água pela redução da área foliar ou aumentado a área radicular em profundidade no
solo para maximizar a absorção de água (GONÇALVES et. al, 2013; TAIZ et al. 2017). As
raízes profundas, raízes crescendo além de 1 m de profundidade, possuem um papel importante
na aquisição de água para a manuntenção das funcionalidades básicas das árvores (Kell, 2012;
PIERRET et al., 2016).
Segundo Pinheiro et al. (2016), clones com raízes profundas podem ter acesso a uma
maior quantidade de água estocada nas camadas mais profundas do solo quando comparado a
genótipos com distribuição do sistema radicular mais superficial, sendo essa uma característica
a ser considerada nos programas de melhoramento. As raízes crescem na superfície tanto quanto
possível e em profundidade tanto quanto necessário em resposta ao suprimento de água
requerido pela planta (SCHENK, 2008). Segundo Gonçalves et al. (2017), o comportamento
radicular nas camadas mais profundas do solo é um assunto ainda pouco estudado para muitas
espécies.
Tem sido proposto modificações nas práticas de manejo para florestas plantadas
propensas a seca para diminuir o estresse hídrico durante esses períodos (CHRISTINA et al.,
2018). Dentre as adaptações silviculturais mais comuns está a utilização de espécies e híbridos
selecionados por programas de melhoramento com alta tolerância ao déficit hídrico (ROJAS et
al., 2017). O E. grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E. camaldulensis e
E. brassiana apresentam diferentes níveis de tolerâncias a ambientes com restrição hídrica
(GONÇALVES et al., 2013). Desta forma, objetivou-se caracterizar o sistema radicular de
espécies de Eucalyptus e Corymbia com diferentes tolerâncias hídricas de forma a contribuir
para a expansão e sustentabilidade de plantações florestais em áreas com acentuado e
prolongado déficit hídrico.
3.2 Conclusões
Para todas as espécies, houve predominância de raízes finas na camada de 0-30 cm do solo.
O comprimento e massa destas raízes diminuíram com a idade.
O E. camaldulensis, espécie mais tolerantes ao DH, apresentou o maior comprimento
radicular acumulado até 300 cm de profundidade. O E. brassiana, espécie também com alta
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tolerância ao DH, foi a espécie que apresentou o maior comprimento e área radicular específica
no perfil de solo. As espécies menos tolerantes ao DH apresentaram menor comprimento e área
específica de raiz fina nos dois primeiros anos do povoamento.
Houve aumento da porcentagem de interceptos radiculares em profundidade com a idade.
Espécies com intermediária e alta tolerância ao DH apresentaram entre 50 e 61% dos interceptos
radiculares na camada de 100-300 cm de profundidade do solo.
O E. brassiana, espécie com alta tolerância ao DH, apresentou maior umidade na camada
superior do solo (0-30 cm). O C. citriodora, espécie com tolerância intermediária ao DH,
apresentou maior umidade na camada mais profunda do solo (40-160 cm), com exceção da área
de cerrado que acumulou pelo menos 956 mm a mais de água nessa profundidade.
Espécies com baixa e intermediária tolerância ao DH apresentaram raiz pivotante com
maior e menor ramificações laterais. Espécies mais tolerantes ao DH apresentaram várias raízes
grossas e médias verticalizadas sem raiz pivotante definida.
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CAPÍTULO 3 – PRODUÇÃO DE FOLHEDO E DISTRIBUIÇÃO DE
NUTRIENTES EM ESPÉCIES DE Eucalyptus E Corymbia COM DIFERENTES
TOLERÂNCIAS AO DEFICIT HÍDRICO

RESUMO
A expansão dos plantios florestais para regiões com baixa precipitação pluviométrica,
associado a solos de textura arenosa a média, tem resultado na necessidade de programas de
melhoramento para obtenção de genótipos tolerantes às condições edafoclimaticas adversas.
Informações sobre a nutrição da planta durante o crescimento inicial de diferentes genótipos
podem auxiliar nos programas de melhoramento e nas decisões silviculturais de cada
povoamento. O Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E.
camaldulensis e E. brassiana apresentam diferentes níveis de tolerâncias ao déficit hídrico.
Assim, o objetivo desse estudo foi investigar: i) a deposição sazonal de folhedo, incluindo os
teores e estoques de macro e micronutrientes em espécies de Eucalyptus e Corymbia.; e ii) os
teores e estoques de macro e micronutrientes na parte aérea e radicular em espécies de
Eucalyptus e Corymbia durante o cresicmento inicial. O experimento está localizado na Estação
Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, localizado em Itatinga-SP, Brasil. Para cada
espécie, foi instalado uma parcela experimental, lado a lado, sob um mesmo extrato climático
(Cwa) e tipo de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico de textura média). Para a
quantificação da produção de folhedo, foram utilizados nove coletores por espécie, dispostos
conforme o diagrama de Voronoi. De acordo com a amplitude diamétrica das árvores da parcela
útil, foram selecionas quatro árvores representativas de cada espécie para coleta dos
compartimentos das árvores. Posteriormente, foram determinados os teores e estoques de macro
e micronutrientes das amostras de folhedo e dos compartimentos aéreo e radicular dos
tratamentos. No período chuvoso as espécies mais tolerantes ao déficit hídrico, C. citriodora,
E. camaldulensis e E. brassiana, apresentaram maior teor de B no folhedo. Essas espécies
demonstraram maiores teores de N, Ca, Cu e Zn e menor teor de S na raiz, e menor estoque de
N e P na folha. O C. citriodora e E. camaldulensis tiveram maior estoque de K nas folhas e
raiz, e o E. camaldulensis estocou mais Ca na casca no primeiro ano pós-plantio.
Palavras-chave: nutrição de planta, nutrientes, deficiência hídrica, plantios florestais,
melhoramento genético
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LEAF LITTER DEPOSITION AND NUTRIENT DISTRIBUTION IN Eucalyptus AND
Corymbia SPECIES WITH DIFFERENT TOLERANCE TO WATER DEFICIT

ABSTRACT
The expansion of forest plantations to regions with low precipitation, associated with
medium to sandy texture soils, has resulted in the need for breeding programs to obtain
genotypes tolerant to adverse edaphoclimatic conditions. Information about plant nutrition
during the initial growth of different genotypes may assist in breeding programs and
silvicultural decisions for each stand. Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia
citriodora, E. camaldulensis and E. brassiana have different levels of water deficit tolerances.
Thus, the objective of this study was to investigate: i) seasonal leaf deposition, including macro
and micronutrients contents for Eucalyptus and Corymbia species; and ii) macro and
micronutrient content in aerial and root parts of Eucalyptus and Corymbia species during initial
growth. The experiment was located at Itatinga Forest Science Experimental Station, ItatingaSP, Brazil, It was installed one plot for each specie, side by side, under the same climate (Cwa)
and soil (typical dystrophic Red-Yellow Latosol with medium texture). It was used nine
collectors per specie to quantifyleaf deposition, arranged according to Voronoi diagram.
According to tree diameter size, four representative trees of each species were selected to
analyze tree compartments. Subsequently, macro and micronutrient contents and stocks of leaf
samples and aerial and root compartments of treatments were determined. In the rainy season,
the most water defict tolerant species (C. citriodora, E. camaldulensis and E. brassiana) had a
higher leaf B content. These species showed higher N, Ca, Cu and Zn content in the roots and
lower content of S in the root, and lower leaf N e P stock. C. citriodora and E. camaldulensis
had a higher leaf and root K stock , and E. camaldulensis stored more Ca in the bark, in the
first year after planting.
Keywords: plant nutrition, nutrients, water deficiency, forest plantations, genetic breeding
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4.1 Introdução
Em 2018, o setor florestal brasileiro alcançou níveis históricos de exportação de
produtos florestais, apresentando crescimento de 13,1% no país em relação a 2017(IBA, 2019).
Dos 7,83 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil, 5,7 milhões são compostas por
eucaliptos (espécies e hídridos de Eucalyptus e Corymbia). Tais plantações estão estabelecidas
principalmente em áreas com baixo potencial agrícola e com baixa fertilidade e reservas
minerais no solo, como os Latossolos (GONÇALVES et al., 2013). Apesar das altas
produtividades, a sustentabilidade tem se tornado uma questão crucial para as florestas
plantadas em médio e longo prazo (ROCHA et al., 2016).
A intensa ciclagem de nutrientes de grande número de espécies de eucaliptos é uma
adaptação aos solos pobres que possuem baixa capacidade de retenção de nutrientes, alta
condutividade hidraúlica e significativo risco de perda de nutrientes por lixiviação
(FLORENCE, 2004). Segundo Vieira et al. (2015), a ciclagem de nutrientes é essencial para o
manejo eficiente de florestas plantadas, pois permite um fluxo contínuo entre o que é depositado
no solo com a queda de folhedo e o que é absorvido novamente pelas raízes das plantas.
Segundo Ribeiro et al. (2002), a deposição e decomposição do folhedo é uma parte
importante da ciclagem de nutrientes nas florestas de rápido crescimento, sendo que em
plantações de Eucalyptus, o fluxo de nutrientes do folhedo para o solo depende da quantidade
e da qualidade da serapilheira. Segundo Gonçalves et al. (2000), dos 2 aos 4 anos pós-plantio,
as plantações de eucaliptos atingem valores máximos de deposição de serapilheira e, assim,
grande parte da demanda de nutrientes da árvore é suprida pela ciclagem biogeoquímica. Para
Attiwill e Leeper (1987), a quantidade de nutrientes devolvidos ao solo pela decomposição
anual de serapilheira é um fator crucial para a sustentabilidade da floresta, fornecendo um índice
da sua produtividade. Guo et al. (2006), avaliando a produção e ciclagem de serapilheira do E.
botryoides, E. globulus e E. ovata, encontraram que componetes não foliares retornaram menos
que 5% do total de seis nutrientes via serapilheira em três anos.
Laclau et al. (2005) citam que o esgotamento do estoque de nutrientes do solo ocorre
devido ao rápido crescimento e sucessivas rotações das florestas de eucaliptos. Segundo Silva
et al. (2013), há importantes fatores econômicos envolvidos na manutenção de altas
produtividades dessas plantações, já que é necessário o uso de fertilizantes químicos, os quais
são onerosos e comprometem a maior parte do orçamento. Desta forma, conhecer e quantificar
as entradas e saídas de nutrientes na rotação das espécies é importante para guiar a adequada
fertilização e, desta forma, assegurar a sustentabilidade do ecossistema.
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A distribuição de nutrientes nos diferentes compartimentos da árvore é importante para
a nutrição das plantações florestais, já que o manejo intensivo pode aumentar de forma
significativa a produção de biomassa e, consequentemente, a exportação de nutrientes do sítio.
Por exemplo, a casca apresenta-se como importante fonte de nutrientes, principalmente de Ca,
sendo a sua manutenção no sítio durante a colheita do lenho importante para o enriquecimento
da matéria orgânica do solo, contribuindo para sustentabilidade e produtividade da área
(BELLOTE e SILVA, 2000). A quantificação de micro e macronutrientes na biomassa das
árvores é importante para o manejo dos plantios florestais e para assegurar o uso racional de
fertilizantes químicos (DICK et al., 2017).
A expansão dos plantios florestais para regiões com baixa precipitação pluviométrica,
associadas à solos de textura arenosa a média, tem resultado na necessidade de programas de
melhoramento por genótipos resistentes às condições edafoclimáticas adversas (ASSIS et al.,
2015). O Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E.
camaldulensis e E. brassiana apresentam diferentes níveis de tolerâncias ao déficit hídrico,
sendo: E. grandis e E. urophylla, baixa tolerância; E. cloeziana e C. citriodora, tolerância
intermediária; e E. camaldulensis e E. brassiana, alta tolerância (SOUZA e COLLICHIO,
2013; GONÇALVES et al., 2013). No Brasil, essas espécies têm sido consideradas na
composição de híbridos em programas de melhoramento para ambientes com restrição hídrica
(ASSIS et al., 2015).
Informações sobre as concentrações e estoques de nutrientes no crescimento inicial das
espécies podem auxiliar nos programas de melhoramento e nas decisões silviculturais de cada
povoamento individualmente. O objetivo desse estudo foi investigar: i) a deposição sazonal de
folhedo, incluindo os teores e estoques de macro e micronutrientes em espécies de Eucalyptus
e Corymbia.; e ii) os teores e estoques de macro e micronutrientes na parte aérea e radicular de
espécies de Eucalyptus e Corymbia durante o crescimento inicial.

4.2 Conclusões
O E. grandis apresentou maior deposição de folhedo em ambos os períodos avaliados
(chuvoso e seco), enquanto o E. brassiana teve menor deposição no período chuvoso. O E.
urophylla, E. cloeziana, E. camaldulensis e E. brassiana aumentaram a deposição acumulada
de folhedo no período seco em relação ao período chuvoso. O C. citriodora teve a menor
deposição de folhedo acumulado durante toda a avaliação.
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No período seco, o E. cloeziana apresentou menores teores de Mg, B e Fe no folhedo.
No período chuvoso as espécies mais tolerantes ao déficit hídrico, C. citriodora, E.
camaldulensis e E. brassiana, apresentaram maior teor de B e menores estoques de Mg e Fe no
folhedo. O E. cloeziana teve menores valores de estoques no folhedo de N, P, K, Ca e S no
período chuvoso, e de N, P, K, Ca, S, Cu, Mn, e Zn no período seco.
As espécies mais tolerantes ao déficit hídrico apresentaram maiores teores de N, Ca, Cu
e Zn, e menor teor de S na raiz. Essas espécies tiveram também maior teor de Zn no galho. O
C. citriodora teve menor teor de B na folha no primeiro ano pós-plantio, enquanto o E.
brassiana apresentou os menores valores de estoque de B e Cu em ambas as épocas avaliadas.
O C. citriodora, E. camaldulensis e E. brassiana, apresentaram menor estoque de N e
P na folha. Essas espécies estocaram menos Fe no lenho e galho aos 12 meses de idade, e no
galho e folha aos 24 meses pós-plantio. O C. citriodora e E. camaldulensis estocaram mais K
nas folhas e raízes no primeiro ano pós-plantio. Na mesma idade, o E. camaldulensis estocou
mais Ca na casca. No segundo ano, essa espécie estocou mais Mg nas raízes.
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