
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS DE Eucalyptus grandis x E.
urophylla EM PLANTIOS ADENSADOS NO SUDOESTE

GOIANO

William Rodrigues Martins
Engenheiro Florestal

JATAÍ – GOIÁS – BRASIL

Março – 2016



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS DE Eucalyptus grandis x E.
urophylla EM PLANTIOS ADENSADOS NO SUDOESTE

GOIANO

William Rodrigues Martins

Orientador: Prof. Dr. Robson Schaff Corrêa

Co-Orientador: Prof. Dr. José Benedito Guimarães Junior

Dissertação apresentada à Universidade Federal de

Goiás – UFG, Regional Jataí, como parte das

exigências para a obtenção do título de Mestre em

Agronomia (Produção Vegetal).

JATAÍ – GOIÁS – BRASIL

Março – 2016







DADOS CURRICULARES DO AUTOR

William Rodrigues Martins – Filho primogênito de Hamilton Moraes Martins e

Jucineide Rodrigues do Nascimento Martins nasceu aos 25 de fevereiro de

1990, em Mineiros, Goiás, Brasil. É irmão de Pabline Rodrigues Martins e

Guilherme Rodrigues Martins. É Engenheiro Florestal formado pelo Centro

Universitário de Mineiros no ano de 2012. Estagiou no INPA - Instituto Nacional

de Pesquisa da Amazônia no ano de 2012. De agosto de 2012 a março de

2014 atuou como consultor e supervisor de silvicultura, pela M&S – Consultoria

e Prestação de Serviços. Em março de 2014 ingressou no Programa de Pós-

graduação em Agronomia da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí,

em nível de mestrado, na linha de pesquisa em Recursos Florestais sob a

orientação do Prof. Dr. Robson Schaff Corrêa, onde trabalhou com a produção

de biomassa em florestas energéticas e com a utilização de cama de aviário na

adubação de florestas de eucalipto. Submetendo-se à defesa da dissertação

em 25 de Fevereiro de 2016.



“O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se

conscientes do sucesso. Da mesma forma o fracasso chega para

aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso.”

Napoleon Hill – Quem pensa enriquece



OFEREÇO

Aos meus pais Hamilton Moraes Martins e Jucineide Rodrigues do Nascimento

Martins, pelo amor e dedicação à minha formação como pessoa, mostrando os

exemplos do bem e dos princípios de vida que trago em mim.

DEDICO

A minha irmã Pabline Rodrigues Martins e irmão Guilherme Rodrigues Martins

por nossos momento de atritos e amizades, mas que me fizeram amadurecer

como homem, ser humano e por lembrar que sempre posso contar com todos

em qual quer tempo.

Aos meus familiares em nome de meus avôs José Zimiro e Francisco (In

memorian) e avós Terezinha e Ana (In memorian) e aos meus padrinhos

Jucimilton e Vilmar e madrinhas Aliomar e Albina (In memorian) pelos

exemplos de vida e superação.

“A disciplina é a ponte entre os objetivos e as realizações” - Jin Ronh



AGRADECIMENTOS

À Deus, por me guiar e me abençoar com a família e amigos que tenho.

À Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, por me acolher e

proporcionar a possibilidade de desenvolver o mestrado.

A FAPEG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, pelo apoio

financeiro por meio da concessão da bolsa de estudos.

Ao meu orientador Prof. Dr. Robson Schaff Corrêa pelos ensinamentos e

paciência durante o exercício de sua orientação. Pelo seu profissionalismo e

dedicação ao desenvolvimento da ciência e formação das pessoas, meus sinceros

agradecimentos e admiração.

Ao Prof. Dr. José Benedito Guimarães Júnior pela co-orientação e

ensinamentos e assim também pela concessão da estrutura física e humana do

laboratório de produtos e tecnologia da madeira, que foi necessária para a

conclusão desse projeto.

A todos os professores da Universidade Federal de Goiás / Regional Jataí,

que me auxiliaram no processo de aprendizagem e crescimento durante a minha

passagem pelo programa.

A todos os alunos do Núcleo de Estudo em Silvicultura (NES), Allyne, Isa

Paula, Paloma, Thayná, Juliano, Mayara e aos estagiários do curso Alexandre,

Valéria e Gean que sempre estiveram ao meu lado me auxiliando nas atividades de

campo e laboratoriais, bem como pela paciência e companheirismo de todas as

horas.

Aos funcionários da UFG Josy, Magrão e Cícero que estiveram comigo nas

atividades de campo.

Aos meus colegas do programa de pós-graduação pela amizade e

companheirismo de todas as horas, nas pessoas do Edivan, Guilherme Filgueiras

(Gaúcho), Thiago e Juliano.

A minha família pela fraternidade e união. Aos meus amigos Maria e

Sebastião por me acolherem e acalentarem nos meus momentos mais frágeis.

A todos que aqui não mencionei, mas que contribuíram para que este trabalho

fosse executado ou que contribuíram para o meu aprimoramento pessoal.

Que Deus abençoe todos vocês.



viii

SUMÁRIO

Página

Lista de tabelas .......................................................................................................... X

CAPÍTULO  1 - CONSIDERAÇÕES  GERAIS .........................................................12

1 Panorama florestal e florestas energéticas ...........................................................12

2 Florestas energéticas – conceito e histórico .........................................................15

3 Biomassa florestal como alternativa energética ....................................................19

4 Carbono em florestas energéticas ........................................................................22

5 Referências .........................................................................................................25

CAPÍTULO  2 - DESENVOLVIMENTO DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO EM

DIFERENTES ESPAÇAMENTOS REDUZIDOS DE PLANTIO NO SUDOESTE

GOIANO............................ ........................................................................................31

Resumo.....................................................................................................................31

Abstract .....................................................................................................................32

1 Introdução .............................................................................................................32

2 Material  e  Métodos..............................................................................................34

2.1 Localização e caracterização da área de estudo................................................34
2.2 Coleta  e análise dos dados............................................................................35
2.3 Ajuste  dos  modelos  para  determinação  da  altura  real ..................................37

3 Resultados  e  Discussão......................................................................................37

3.1 Ajustes dos modelos testados..........................................................................37
3.2 DAP, altura e área basal .................................................................................38
3.3 Incremento volumétrico e produção volumétrica ................................................41

4 Conclusões ...........................................................................................................45

5 Agradecimentos ....................................................................................................46

6 Referências .........................................................................................................46



ix

CAPÍTULO  3 - BIOMASSA E CARBONO EM POVOAMENTOS DE EUCALIPTO

EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS REDUZIDOS DE PLANTIO NO SUDOESTE

GOIANO....................................................................................................................50

Resumo.....................................................................................................................50

Abstract .....................................................................................................................51

1 Introdução .............................................................................................................51

2 Material  e  Métodos..............................................................................................53

2.1 Localização e caracterização da área de estudo................................................53
2.2 Coleta  e  processamento  da  biomassa aérea  e  carbono ...............................54

3 Resultados  e  Discussão......................................................................................57

3.1 Produção de biomassa ...................................................................................57
3.2 Fixação de carbono ........................................................................................61

4 Conclusões ...........................................................................................................64

5 Agradecimentos ....................................................................................................65

6 Referências .........................................................................................................65

CAPÍTULO  4 - CONSIDERAÇÕES     GERAIS .....................................................70



x

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Atributos químicos do solo, para a camada de 0-20 cm de profundidade,
sob plantios de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, no
município de Jataí-GO. .............................................................................................34
Tabela 2. Tratamentos de espaçamento e híbridos para Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO....................................................................35
Tabela 3. Modelos testados para ajuste das alturas reais dos híbridos....................37
Tabela 4. Resultados obtidos na regressão para os modelos testados, para os
híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.....38
Tabela 5. Média dos diâmetros a altura do peito, altura ajustadas e área basal para
as árvores obtidas pelo censo de 2015, comparação entre híbridos de Eucalyptus
grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO..........................................38
Tabela 6. Média dos diâmetros a altura do peito, altura ajustada e área basal das
árvores obtidas pelo censo de 2015 e seus respectivos coeficientes de variação em
porcentagem por hectare, comparação entre espaçamentos. ..................................39
Tabela 7. Média dos incrementos volumétricos com casca, sem casca e seus
respectivos coeficiente de variação, por hectare, para os híbridos de Eucalyptus
grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO..........................................42
Tabela 8. Média dos volumes com e sem casca, produção de casca, por hectare,
para os híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-
GO.............................................................................................................................42
Tabela 9. Média dos incrementos volumétricos com casca, sem casca e seus
respectivos coeficiente de variação comparação entre espaçamentos.....................43
Tabela 10. Média dos volumes com casca, sem casca, produção de casca e
porcentagem de casca, por hectare, comparação entre espaçamentos. ..................43
Tabela 11. Atributos químicos do solo, para a camada de 0-20 cm de profundidade,
sob plantios de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, no
município de Jataí-GO. .............................................................................................53
Tabela 12. Tratamentos de espaçamento e híbridos para Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO....................................................................54
Tabela 13. Médias dos valores de biomassa de folhas e galhos, biomassa madeira
com casca, biomassa sem finas e biomassa total, produzido pelos híbridos de
Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO. ......................57
Tabela 14. Médias dos valores de biomassa de folhas e galhos, biomassa madeira
com casca, biomassa sem finas e biomassa total de híbridos de Eucalyptus grandis
W. Hill. x E. urophylla no espaçamento. ...................................................................58
Tabela 15. Médias dos valores de teor de carbono de folhas mais galhos e teor de
carbono da madeira com casca, produzido pelos híbridos de Eucalyptus grandis W.
Hill. x E. urophylla em Plintossolo em Jataí-GO. ......................................................61
Tabela 16. Médias dos valores de teor de carbono de folhas mais galhos e teor de
carbono da madeira com casca para os híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill. x E.
urophylla observadas no espaçamento. ....................................................................62



xi

Tabela 17. Médias dos valores de carbono folhas e galhos, carbono madeira com
casca, carbono sem finas e carbono total dos híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO....................................................................63
Tabela 18. Médias dos valores de carbono folhas e galhos, carbono madeira e
casca, carbono sem finas e carbono total dos híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla no espaçamento. ................................................................................64



12

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Uma das fontes de energia renovável mais conhecida e utilizada no mundo,

desde a antiguidade, é a madeira – biomassa de origem vegetal, a qual foi

largamente empregada, dado a facilidade de acesso, baixo custo de aquisição, não

necessidade de beneficiamento pré-uso e a não exploração de combustíveis fósseis

(GUERRA et al., 2012). A energia produzida a partir de materiais biológicos está se

tornando uma opção cada vez mais atraente no contexto do desenvolvimento

econômico, segurança energética e alterações climáticas (QIN et al., 2015).

Principalmente pela mudança de conceito, por se tratar de uma fonte renovável e de

fácil obtenção frente à utilização de combustíveis fósseis obtidos de forma

extrativista.

Em função das questões ambientais, políticas e econômicas atuais, além de

fenômenos climáticos inesperados, fizeram com que o uso da madeira voltasse ao

cenário mundial graças a sua potencialidade de produção energética com reduzido

impacto ambiental (GUERRA et al., 2012). Neste contexto, a utilização alternativa de

energia renovável é uma opção promissora para reduzir as emissões de GEE (gases

de efeito estufa) (IPCC, 2011). Assim recursos vegetais (provenientes da agricultura

e silvicultura) conquistaram uma atenção especial, os quais eram consideradas

praticamente inesgotáveis (FILAT et al., 2010). Esses combustíveis alternativos

destacam-se pela sua importância na descentralização da matriz energética por

aproveitarem os recursos naturais disponíveis em cada região.

Nessa busca por combustíveis alternativos aos fósseis, o conceito de

espaçamentos adensados vem surgindo e visando uma maior produção de

biomassa florestal, aumentando a densidade de plantio e reduzindo o ciclo de corte

do material.

1 PANORAMA FLORESTAL E FLORESTAS ENERGÉTICAS

O Brasil pode ser considerado um país florestal, com aproximadamente 524

milhões de hectares de florestas (61,5% do seu território) o que representa a

segunda maior área de florestas do mundo (27%), atrás apenas da Rússia (HIGA et

al., 2014). Já as florestas plantadas representam apenas 0,9% do seu território ou

7,74 milhões de hectares, dos quais 71,9% são cultivados com Eucalyptus sp.

20,5% de Pinus sp. e 7,6% com acácia, teca, seringueira e paricá (IBÁ, 2015).
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O gênero Eucalyptus foi introduzido no Brasil no século XIX, mas os primeiros

registros de plantações comerciais e pesquisas são datados de 1904, no estado de

São Paulo, onde se procurava uma solução para a produção de dormentes para

ferrovias (GUERRA et al., 2012).

Na década de 1940, segundo Chandler; Henson, (1998), foram estabelecidos

plantações em regiões de mineração de ferro, para a produção de carvão vegetal,

como uma alternativa energética para substituir o coque no processo de produção

do minério de ferro na siderurgia.

De 1910 a 1966 o Brasil tinha, aproximadamente, 470 mil hectares de

plantações florestais (GUERRA et al., 2012), as quais foram estabelecidos

principalmente para fins industriais em Minas Gerais e São Paulo, as mudas

utilizadas nesses plantios foram produzidas a partir de sementes importadas da

Austrália, Ilhas de Timor e África do Sul (COUTO et al., 2011). No mesmo ano o

governo brasileiro instituiu a Lei nº 5.106, de 2 de setembro de 1966, que dispõe

sobre os incentivos fiscais concedidos a empreendimentos florestais (BRASIL,

1966).

Em 1967 o governo brasileiro criou o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Florestal – IBDF, criado pelo decreto Lei nº 289, de 28 de fevereiro de 1967. Era

uma autarquia federal do governo brasileiro vinculada ao Ministério da Agricultura e

encarregado dos assuntos pertinentes a florestas e afins (BRASIL, 1967). Em 1989,

quando os incentivos fiscais para o reflorestamento foram removidos, havia cerca de

6 milhões de hectares de plantações de eucalipto e pinus (COUTO et al., 2011;

GUERRA et al., 2012). Com o advento da silvicultura moderna com a utilização de

técnicas de clonagem, hibridação, manejo do solo, de pragas, doenças e de plantas

daninhas, atualmente segundo o IBÁ (2015) existe aproximadamente 7,74 milhões

de hectares de árvores plantadas de eucalipto, pinus e demais espécies (acácia,

araucária, paricá e teca).

Em 2014 o governo brasileiro instituiu o Decreto nº 8.375, de 11 de dezembro

de 2014 que define a Política Agrícola para Florestas Plantadas, onde estabelece os

princípios e os objetivos da Política Agrícola para Florestas Plantadas relativamente

às atividades de produção, processamento e comercialização dos produtos,

subprodutos, derivados, serviços e insumos relativos às florestas plantadas. Para

efeito deste Decreto, consideram-se florestas plantadas as florestas compostas

predominantemente por árvores que resultam de semeadura ou plantio, cultivado
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com enfoque econômico e com fins comerciais. Esse decreto transfere o

planejamento, implementação e a avaliação da Política Agrícola para Florestas

Plantadas, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o qual

promoverá a sua integração às demais políticas e setores da economia.

A atividade florestal tem uma significativa importância nos indicadores

socioeconômicos e ambientais brasileiros, aliado à sua ocupação territorial permite

inferir que há condições propícias para a expansão do cultivo sem comprometer a

produção nacional de alimentos e de outros produtos agrícolas (REIS;

PALUDZYSZYN FILHO, 2011).

O setor proporcionou mais de 4,23 milhões de postos de trabalho diretos,

indiretos e resultantes do efeito renda da atividade florestal (IBÁ, 2015). O Produto

Interno Bruto (PIB) do setor brasileiro de árvores plantadas cresceu 1,7% em 2014,

superior ao PIB da agropecuária (0,4%), indústria (-1,2%) e do setor de serviços

(0,7%) e 17 vezes maior que o brasileiro (0,1%) (IBGE, 2015).

Os cultivos florestais normalmente são priorizados para áreas marginais e que

não comprometam a produção de alimentos, já que as espécies florestais são

normalmente menos exigentes em termos de fertilidade do solo (REIS et al., 2015).

Neste cenário, Reis et al. (2015) destacam que a silvicultura pode ser

convenientemente utilizada na recuperação de áreas degradadas em monocultivos

e/ou em sistemas de integração para obtenção de produtos madeiráveis ou não

madeiráveis. Os plantios de eucalipto de curta rotação não tem efeito adverso sobre

a hidrologia local ou a produção de água, pois as necessidades de água e nutrientes

das plantas são semelhantes aos de outras florestas brasileiras e culturas agrícolas

(COUTO et al., 2011).

O país se destaca pelos altos incrementos médios anuais de madeira obtidos

em florestas plantadas, em razão das excelentes condições fisiográficas e

edafoclimáticas existentes, aliadas à capacidade técnica e à tecnologia florestal

disponível (REIS; PALUDZYSZYN FILHO, 2011). A produtividade média dos plantios

brasileiros de eucalipto atingiu 39 m³ ha-¹ ano-¹ e a produtividade dos plantios de

pinus foi de 31 m³ ha-1 ano-¹ (IBÁ, 2015). As florestas plantadas em Goiás

representam 1,79% da área total plantada no país, sendo 124.297 ha de espécies

do gênero Eucalyptus, 9.087 ha para Pinus e 5.000 ha com outras espécies (IBÁ,

2015).
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A participação das florestas plantadas em Goiás ainda é tímida, quando

comparado com outros estados da federação com maior tradição e incentivos

florestais, como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito

Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e recentemente, Tocantins, Mato Grosso,

Maranhão e Pará (IBGE, 2014).

Reis et al. (2015) observaram que atualmente, Goiás possui um enorme

contingente de terras e pastagens degradadas e/ou inutilizadas por outras culturas

que poderiam ser destinadas para fins silviculturais, desde que bem ordenados e

realizados de forma sustentável. Além disso, a melhoria nas taxas de lotação de

bovinos pode contribuir, de forma significativa, para liberação de áreas que também

servirão aos cultivos florestais (REIS et al., 2015). Andrade et al. (2013) estimam que

mais de 27% (3,5 milhões de hectares) das áreas de pastagens plantadas no Estado

de Goiás estão sob algum processo de degradação.

O Estado de Goiás possui características propícias para a implantação e

desenvolvimento de uma base florestal forte, como clima, área disponível,

principalmente áreas com pastagens degradadas, terras com preço competitivo e

proximidade dos centros consumidores (MORALES et al., 2012). Atualmente, a

Região Centro-Oeste se tornou um eixo estratégico para indústrias de polpação de

celulose e fabricação de papel, painéis de madeira industrializada, siderúrgicas a

carvão vegetal e madeira mecanicamente processada e Goiás possui características

potenciais para fazer parte desse circuito (REIS et al., 2015).

2 FLORESTAS ENERGÉTICAS – CONCEITO E HISTÓRICO

O termo “floresta energética”, segundo Guerra et al. (2012), surgiu na década

de 1980 com Magalhães (1982) e foi utilizado para definir as plantações com grande

numero de árvores por hectare e, consequentemente, com ciclo curto, que também

tinha como finalidade a produção do maior volume de biomassa por área em menor

espaço de tempo. Porém, essas experiências não apresentaram os resultados

esperados, em função do pouco conhecimento técnico, da qualidade do material

genético e do baixo desenvolvimento no Brasil da silvicultura naquela época

(GUERRA et al., 2012). Esse período foi marcado, essencialmente, por uma maioria

de plantios com baia produtividade e grande mortalidade, além dos impactos sobre a

fertilidade e umidade do solo (MÜLLER, 2005).
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As florestas energéticas são caracterizadas por possuir menor ciclo de corte,

variando de 1 a 2 anos e espaçamento de 3 m x 1 m e 3 m x 0,5 m, com densidades

populacionais de, aproximadamente, 3300 e 6700 plantas por hectare,

respectivamente (GUERRA et al., 2012). Os espaçamentos comerciais mais

utilizados no Brasil para o gênero Eucalyptus são de 3 m x 3 m e 3 m x 2 m, com

densidades populacionais de, aproximadamente, 1100 e 1700 plantas por hectare,

respectivamente (GUERRA et al., 2012).

As florestas mais utilizadas no Brasil, para o gênero Eucalyptus tem a

primeira colheita feita de 5 a 7 anos (GUERRA et al., 2012), com duas rotações

suplementares regeneradas por rebrota, ou em muitos casos é realizada uma nova

plantação após a primeira colheita utilizando material genético melhorado

(BERNARDO et al., 1998).

Uma outra denominação também pode ser encontrada na literatura como o

termo Short Rotation Coppice (SRC) ou Talhadia de Rotação Curta (TRC) a qual é

definida como o plantio de árvores em terras agrícolas, que são colhidas com um

intervalo de alguns anos (WOLBERT-HAVERKAMP; MUSSHOFF, 2014). Uma das

razões para Talhadia de Rotação Curta (TRC) atrair interesse significativo é a sua

maior vantagem ecológica e competitividade econômica em comparação com o uso

clássico das terras agrícolas (WOLBERT-HAVERKAMP; MUSSHOFF, 2014), bem

como benefícios logísticos em relação a outras culturas energéticas lignocelulósicas

(HINCHEE et al., 2009).

Muitas destas vantagens são impulsionadas pelo fato de que as árvores

tipicamente podem ser colhidas durante todo o ano e continuar crescendo ano após

ano, proporcionando um "inventário vivo" da biomassa disponível (HINCHEE et al.,

2009). Devido à flexibilidade associada com o tempo de colheita, árvores têm

reduzido os custos de armazenagem e manutenção de estoque, pois podem

minimizar a falta, degradação ou perdas tipicamente associados com o

armazenamento de biomassa colhida anualmente, assim a biomassa da árvore

reduz o risco de flutuações anuais de rendimento devido a pressões de seca,

doenças e pragas, bem como outros estresses bióticos ou abióticos (HINCHEE et

al., 2009).

A utilização de espaçamentos reduzidos teve os primeiros relatos entre o final

da década de 70 e início de 80 (COUTO; MÜLLER, 2008). Em 1979, conforme relata

Coscarelli (2001), a Florestal Acesita, introduziu o conceito de florestas
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superdensas, com plantio de até 40.000 mudas por hectare, frente ao padrão de

2.000 mudas por hectare. Couto; Müller (2008) destacam que essas experiências

não apresentaram os resultados esperados, devido ao pouco conhecimento técnico,

qualidade do material genético, baixo desenvolvimento da silvicultura da época,

sendo marcada principalmente, pela baixa produtividade das florestas, alta

mortalidade e impactos na fertilidade e umidade do solo.

Coelho; Mello (1970) e Mello et al. (1971) observaram que o crescimento em

diâmetro de árvores de diferentes espécies de Eucalyptus sp. era influenciado pelo

espaçamento aos 2 e 5 anos de idade, assim as espécies em estudo se

comportavam diferentemente entre si, isto é, o crescimento em diâmetro, em altura e

a produção volumétrica diferiam segundo a espécie considerada. Coelho; Mello

(1970) observaram existir uma correlação positiva entre diâmetro e altura, onde o

espaçamento mais amplo, favorece o crescimento em diâmetro, contribuindo

também para maior altura das árvores e resultando em uma maior altura média.

Mello et al. (1971) justificam que os resultados ocorreram em função da qualidade

do solo, pois unindo os fatores de baixa fertilidade natural dos solos dos cerrados

paulistas, baixa adubação durante a condução do experimento e a alta densidade de

plantas no espaçamento de 3,0 m x 1,5 m ocasionaria uma menor disponibilidade de

nutrientes para as árvores refletindo, assim no seu crescimento.

Balloni; Simões (1980) recomendaram evitar o plantio de grandes áreas

florestais de Eucalyptus sp., com espaçamentos inferiores a 3 m2 planta-1, pois o

espaçamento influência no desenvolvimento do DAP, altura, mortalidade, produção

volumétrica individual e por unidade de área. A adoção de espaçamentos não

adequados para certa espécie resulta em um número excessivo de árvores

dominadas as quais influenciam negativamente para diminuição da altura média do

povoamento, no volume útil e possivelmente no volume total (BALLONI; SIMÕES,

1980).

A utilização de plantações clonais densas de curta rotação de eucalipto para a

geração de energia teve seus estudos iniciados em 1982, a hipótese de estudo era

que se fosse considerado cada planta como uma fábrica de madeira, quanto mais

fábricas de madeira tivessem em um hectare, maior seria a produção de madeira de

eucalipto, logo objetivou-se encontrar a produção de biomassa ideal de eucaliptos

em uma rotação de dois anos sob diferentes espaçamentos de plantio por hectare

(COUTO et al., 2011).
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Muşat (1983) citado por Filat et al. (2010) utilizando outra espécie relatam as

primeiras investigação sobre a produção e utilização de biomassa lenhosa com a

utilização de Populus sp. na Romênia, para fins energéticos, onde alcançaram em

menor espaço de tempo uma maior produtividade dos diferentes clones de álamo.

Shimoyama; Barrichelo (1989) já destacavam que o espaçamento é de grande

importância para o desenvolvimento das árvores sob os aspectos tecnológicos,

silviculturais e econômicos, podendo influenciar nas características quali-

quantitativas interferindo significativamente na morfologia das árvores e no seu

crescimento, principalmente no diâmetro, independente das suas características

genéticas.

Garcia et al. (1991), avaliando o comportamento florestal do Eucalyptus

grandis e E. saligna em diferentes espaçamentos (3,0 m x 1,0 m, 3,0 m x 1,5 m, 3,0

m x 2,0 m e 3,0 m x 2,5 metros), aos 10 anos de idade, observaram que a produção

volumétrica de madeira (m³ ha-1) aumentou com a redução do espaçamento.

Na busca por aumentar a produtividade de biomassa e reduzir as perdas,

pode-se cultivar plantas com o objetivo específico de produção energética. As

espécies mais adaptadas e utilizadas em plantios energéticos no Brasil são os

eucaliptos e pinheiros, embora em função das condições edafoclimáticas, muitas

outras espécies podem ser utilizadas, como acácias, mimosas, leucenas,

leguminosas, álamos, salgueiros e plátanos, dentre outras espécies que apresentam

rápido crescimento.

Diversas espécies vêm sendo avaliadas em plantios energéticos, como

Acacia mearnsii De Wild. (CARON et al., 2015; SANQUETTA et al. 2014;

SCHNEIDER et al., 2005), Populus sp. (FILAT et al., 2010; SANTOS, 2009;

VALENTINE et al., 2012). Alnus glutinosa L., Fraxinus angustifolia (SANTOS, 2009)

Salix sp. (SANTOS, 2009; VALENTINE et al., 2012), Eucalyptus grandis, Mimosa

scabrella e Ateleia glazioviana (CARON et al., 2015), Miscanthus sp. (VALENTINE et

al., 2012), buscando uma rápida produção de biomassa em espaçamentos

reduzidos.

O rápido crescimento e elevada produção de massa de muitas espécies não

são consequência de uma fotossíntese intensa, por unidade de superfície foliar, mas

sim pela sua capacidade de desenvolver com grande rapidez uma grande superfície

foliar (LAMPRECHT, 1990). O autor ainda atenta que quando se observa um

rebento de um eucalipto em desenvolvimento, facilmente reconhecerá na axila de
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cada nova folha um longo pecíolo com brotação terminal, onde essas laterais

brotarão rapidamente e consequentemente produzirão novas folhas, onde os

rebentos brotarão rapidamente. É devido a essa capacidade de brotação, que lhe

permite emitir uma nova brotação partindo de cada ramo e assim sucessivamente

até a formação de uma copa com grande superfície foliar, ao contrário das outras

espécies (LAMPRECHT, 1990).

3 BIOMASSA FLORESTAL COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA

O Brasil é um país que reúne inúmeras vantagens comparativas, onde

destacam-se as áreas disponíveis para a agricultura com impactos ambientais

circunscritos ao socialmente aceitos, a possibilidade de múltiplos cultivos ao longo

de um único ano, a intensa radiação solar recebida, além da diversidade de clima,

exuberância de biodiversidade, a existência de desenvolvimento científico e

tecnológico agrícola específico da zona tropical, associado à uma agroindústria

sólida e produtiva (BRASIL, 2007).

O termo biomassa é aplicado para o total de matéria orgânica, morta ou viva,

tanto acima quanto abaixo do solo, existente nos organismos (animais ou vegetais)

de uma determinada comunidade (HIGA et al., 2014, SANQUETTA; BALBINOT,

2002), assim como os subprodutos, resíduos agrícolas (AVELIN et al., 2014) e

rejeitos urbanos (BRASIL, 2007). Em florestas, a biomassa viva inclui tronco, galhos,

raízes, cascas, sementes e folhagens, já a biomassa morta inclui serrapilheira,

galhos e troncos caídos, além da biomassa morta abaixo do solo, onde a biomassa

total é a soma de todos esses componentes (HIGA et al., 2014). Subprodutos

florestais estão entre os recursos mais utilizados para a bioenergia e que incluem

resíduos de corte e tratamento de madeira (AVELIN et al., 2014).

A crise do petróleo (1973 e 1979) observada na década de setenta

desencadeou ações complexas para encontrar fontes alternativas de energia,

especialmente renováveis (FILAT et al., 2010). Durante esse período a biomassa

sofreu uma valorização como insumo energético frente à nova problemática mundial.

Diante dos acontecimentos buscou-se por fontes energéticas alternativas a baixo

custo, onde a biomassa passou a ser considerada alternativa viável para

atendimento das demandas por energia térmica, de centrais elétricas de pequeno e

médio porte (COUTO; MÜLLER, 2008).
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Todas as sociedades necessitam de serviços de energia para satisfazer as

necessidades humanas básicas (por exemplo, iluminação, cocção, espaço de

conforto, mobilidade e comunicação) e para servir processos produtivos (IPCC et al.,

2011). Desde aproximadamente 1850, o uso global de combustíveis fósseis (carvão,

petróleo e gás) aumentou, dominando o fornecimento de energia, levando a um

rápido crescimento do dióxido de carbono (CO2) (IPCC, 2011).

Após 1985 o preço do barril de petróleo sofreu uma desvalorização, tornando-

se novamente atrativo e reduzindo o interesse em fontes energéticas alternativas.

Durante a década de 90, a biomassa retomou destaque no cenário energético

mundial, em função de diversos fatores como desenvolvimento de tecnologias mais

avançadas de transformação, ameaça de esgotamento das reservas de

combustíveis fósseis e incorporação da temática ambiental nas discussões sobre

desenvolvimento sustentado (COUTO; MÜLLER, 2008).

Hall et al. (2005) destacam que as fontes de energias renováveis são

sistematicamente apresentadas como desvantajosas, quando comparadas com as

fontes energéticas convencionais, além do fato delas serem, em muitas vezes

subsidiadas. Existem diferentes fontes de biomassa possíveis para a produção de

bioenergia: grãos de culturas alimentares e seus resíduos, culturas não alimentares

ou culturas perenes lignocelulósicos (VALENTINE et al., 2012). O cultivo de culturas

energéticas perenes como Miscanthus sp., Populus sp. ou Salix sp. (VALENTINE et

al., 2012) Eucalyptus grandis, Mimosa scabrella, Ateleia glazioviana (CARON et al.,

2015) e Acacia mearnsii De Wild. (CARON et al., 2015; SANQUETTA et al., 2014;

SCHNEIDER et al., 2005) reduzem a competição no uso da terra em comparação

com outras culturas energéticas por não competirem diretamente com a produção de

alimentos, não necessitando de extensas áreas e reduzindo as emissões de Gases

do Efeito Estufa (GEE) (VALENTINE et al., 2012).

As florestas plantadas fornecem resíduos e subprodutos, tais como pontas e

madeiras que são deixados a campo (AVELIN et al., 2014; NOGUEIRA; LORA,

2003), que podem substituir o uso de produtos de matérias-primas fósseis a

exemplo da indústria siderúrgica, que substitui o coque mineral por carvão vegetal

renovável no processo de redução do minério de ferro e outros metais (IBÁ, 2015).

Os produtos de madeira destas florestas atendem a uma ampla gama de

produtos finais, como papel e celulose, carvão vegetal, itens de madeira maciça,

painéis de fibra de média densidade, aglomerados, painéis de partículas orientadas,
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compensados e laminados, postes, lenha, biomassa para conversão de energia e

carvão vegetal para as indústrias de ferro-gusa (COUTO et al., 2011).

O potencial energético das biomassas no Brasil é superior a 210 milhões de

tep (Tonelada equivalente de petróleo), onde 56% dela constitui-se de biomassa

residual de culturas agrícolas, incluindo as palhas e pontas da cultura da cana-de-

açúcar, a biomassa residual da pecuária, resíduo urbano e a vinhaça (EPE, 2014).

Os resíduos florestais referentes à massa florestal por árvore, correspondem a 33%

da madeira cortada para fins industriais e 5% quando se utiliza como combustível

(NOGUEIRA; LORA, 2003). Na indústria, 65,8% dos resíduos são destinados para

geração de energia, por meio da queima em caldeiras que geram vapor e,

eventualmente, energia elétrica para o processo produtivo, eliminando a utilização

de combustível fóssil (IBÁ, 2015).

Hall et al. (2005) destacam as inúmeras vantagens quando se utiliza a fontes

de energias renováveis em processos produtivos, além de apresentarem baixo ou

nenhum custo externo e com impactos internos positivos, como a diminuição dos

níveis de emissão de SO2 e CO2, a criação de empregos, regeneração de áreas

rurais e a economia de divisas.

Outros benefícios da utilização da biomassa como fonte energética, estão na

possibilidade da utilização em pequena e larga escala de forma descentralizada,

gerando empregos, utilizando terras de baixa fertilidade, beneficiando a economia

rural e urbana (HALL et al., 2005). Tenorio et al. (2015) ressaltam que a biomassa

lenhosa oferece grandes vantagens em relação a outras fontes de energias

renováveis, tais como melhores propriedades energéticas e menores emissões de

CO2, em comparação com biomassa a partir de pastagens e culturas agrícolas.

Os resíduos gerados da exploração florestal, incluindo resíduos com a

serragem, podem ser superior à produção de madeira sólida (NOGUEIRA; LORA,

2003). No setor florestal brasileiro em 2014, foram produzidos 64,3 milhões de

gigajoules, o que representa 67% do consumo de energia do setor, onde as

indústrias de celulose mais modernas, além de serem autossufientes em energia,

geram grandes excedentes para comercialização, contribuindo para o aumento do

consumo de energia renovável no país (IBÁ, 2015).

Segundo o IBÁ (2015), as fontes de energia utilizadas pelo setor florestal

brasileiro em 2014 foi de 82,3% advindas de fontes alternativas de combustível,

sendo que 69,9% de licor negro e 12,4% de biomassa florestal. Nesse sentido, as
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empresas do setor utilizam quase exclusivamente subprodutos de seus processos,

principalmente biomassa florestal e licor negro para geração de energia térmica e

elétrica (IBÁ, 2015).

4 CARBONO EM FLORESTAS ENERGÉTICAS

A problemática ambiental, frente às demandas e a busca por processos que

reduzam as emissões dos gases do efeito estufa, vêm proporcionando o

desenvolvimento de um cenário de comercialização dos serviços de captura

carbono, através do uso de práticas de conservação de florestas, projetos de

reflorestamentos, uso de sistemas agroflorestais (SAF´s), assim como o uso de

práticas agrícolas conservacionistas do solo (AREVALO et al., 2002).

O uso de práticas de manejo florestal, agroflorestal e de práticas

conservacionistas do preparo do solo podem potencialmente mitigar e reduzir as

emissões de carbono, ou seja, sequestrando-o, capturando-o e mantendo-o o maior

tempo possível na biomassa, no solo e nos oceanos (AREVALO et al., 2002). Neste

sentido diversos países estabeleceram metas (voluntárias ou não) e desenvolveram

planos setoriais para regulamentarem e sugerirem formas alternativas aos

combustíveis fósseis, sendo conhecidas como as Contribuições Nacionalmente

Determinadas ou do inglês de INDCs (Intended Nationally Determined Contributions)

(UN, 2015).

Para alcançar os objetivos da INDC, o Brasil instituiu o Comitê Interministerial

sobre Mudança do Clima – CIM, o qual foi regulamentado pelo Decreto nº 6.263, de

21 de novembro de 2007, que orienta a elaboração da Política Nacional sobre

Mudança do Clima – PNMC, regulamentado pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro

de 2009, onde o país adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de

mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir suas

emissões projetadas até 2020 entre 36,1 e 38,9% - 1.168 milhões de MgCO2-eq e

1.259 milhões de MgCO2-eq (megagrama de dióxido de carbono equivalente),

respectivamente (BRASIL, 2009).

No Compromisso Nacional Voluntário que visa reduzir as emissões

supracitadas, destaca-se a redução das emissões do desmatamento na Amazônia

Legal e Cerrado, à expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas

renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e
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bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis e incremento da eficiência energética

(BRASIL, 2010).

Já para a COP-21 realizada em Paris, o Brasil apresentou sua INDC e dentre

os compromissos de mitigação citados anteriormente, o país se compromete a

reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005,

para o ano de 2030, fim do desmatamento ilegal, participação de 16% de etanol

carburante e de demais fontes derivadas da cana-de açúcar no total da matriz

energética (BRASIL, 2015). Aumento de cerca de 10% na eficiência elétrica,

recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, garantia de 45%

de fontes renováveis no total da matriz energética (frente a uma média mundial de

13%), participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade, participação

de 23% das fontes renováveis na geração de energia elétrica, integração de 5

milhões de hectares de lavoura-pecuária-florestas, restauração e reflorestamento de

12 milhões de hectares, para múltiplos usos (BRASIL, 2015).

Na tentativa de mitigar as consequências dos gases do efeito estufa, as

florestas energéticas entram como uma importante fonte de dreno de carbono

(AREVALO et al., 2002), pois as plantas, utilizando a luz e a clorofila das folhas,

fixam carbono por meio da fotossíntese, retirando o CO2 (dióxido de carbono) da

atmosfera e a água do solo, emitindo o oxigênio e fixando o carbono na sua

biomassa (SANQUETTA; BALBINOT, 2002), formando grandes reservatórios desse

elemento (SILVEIRA et al., 2008). Dentre os seres vivos, as árvores destacam-se

pela capacidade em armazenar o carbono, o que é explicado pelo seu porte,

longevidade e capacidade de crescerem na forma de maciços (SANQUETTA;

BALBINOT, 2002).

O setor florestal desponta como uma das alternativas viáveis para mitigar o

aumento da concentração de CO2 na atmosfera via fixação do carbono (C),

principalmente pelas plantas arbóreas (GATTO et al., 2011). Florestas secundárias e

as plantações jovens fixam mais carbono, pois apresentam altas taxas de

crescimento quando comparado a florestas já maduras (AREVALO et al., 2002).

Durante a fase inicial do desenvolvimento de uma floresta, grande parte de

carboidratos é canalizada para a produção de biomassa da copa (SOARES et al.,

2010).

As estimativas mundiais do estoque de carbono na biomassa florestal viva,

mostram que o Brasil possui o maior estoque de carbono na ordem de 62.607
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(milhões de megagrama), seguido pela Rússia e República Democrática do Congo

com 32.500 e 19.639 (milhões de megagrama), respectivamente (SFB, 2013).

Em 2014, os 7,74 milhões de hectares de árvores plantadas no Brasil foram

responsáveis pelo estoque de aproximadamente 1,69 bilhão de toneladas de dióxido

de carbono (TCO2), representando incremento de 1,2% em relação a 2013 (IBÁ,

2015). Além do carbono das árvores plantadas, o setor estoca cerca de 2,40 bilhões

de toneladas de CO2 em Áreas de Preservação Permanente (APPs), áreas de

Reserva Legal (RL) e em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)

(IBÁ, 2015).

Existem duas formas para a determinação da biomassa para a quantificação

do estoque de C orgânico em plantações florestais: 1 - o método direto que constitui

no abate das árvores e; 2 - o método não destrutivo ou métodos indiretos, sendo

estes, estimativas do estoque de carbono utilizando processamento digital de

imagens por satélite (GATTO et al., 2011; SANQUETTA; BALBINOT, 2003;

SOARES et al., 2010), correlações matemáticas com variáveis de fácil obtenção e

que não requeira a destruição do material vegetal (SEVEL et al., 2012; SILVEIRA,

2010;).

Na quantificação da biomassa o componente aéreo é representado pelo

tronco (lenho + casca) e pela copa (folhas + galhos), e o subterrâneo, pelo sistema

radicular (raízes grossas, finas e pivotante). Considera-se que o estoque total de C

orgânico na biomassa é a soma do carbono estocado nos componentes das árvores

e o estocado na manta orgânica (GATTO et al., 2011).

O estoque de carbono representa a quantificação da massa de carbono (C)

encontrada nas frações da biomassa das florestas (HIGA et al., 2014). O teor de

carbono pode ser obtido por meio de análise química laboratorial. O carbono

elementar presente na constituição da biomassa (matéria seca) representa

aproximadamente 50%, sendo encontrado em quantidades variáveis nas diferentes

partes da árvore (SOARES et al., 2010), tendo sido tradicionalmente assumido esse

teor de carbono de biomassa seca de uma árvore (MALHI et al., 2004).

Sanquetta; Balbinot (2003) ressaltam que o uso indiscriminado dessa

porcentagem de 50% vem provocando estimativas totalmente irreais, recomendando

dessa forma a utilização dos métodos apropriados para uma avaliação da fixação de

carbono pelas florestas. Sanquetta et al. (2014) e Behling et al. (2014)

complementam que as quantificações do estoque de carbono devem buscar a
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determinação do teor de carbono para cada espécie, bem como para cada

componente da biomassa.

Amaro et al. (2013) observaram em fragmento de Mata Atlântica que a

densidade básica da madeira e da casca das árvores de diferentes espécies possui

alta variabilidade e o teor de carbono tende a ser menor que 50%, de forma que a

metodologia mencionada pode introduzir tendência na estimativa do estoque de

carbono.

Já Higa et al. (2014) relatam que o carbono encontra-se estocado nos

diversos “compartimentos” de biomassa e representa, em média, 47% da massa

seca total, ou seja, do somatório da biomassa acima e abaixo do solo, serrapilheira e

necromassa. Os autores complementam que as concentrações de carbono nos

compartimentos, geralmente, são pouco variáveis e, portanto, o valor de 47%

indicado pelo IPCC (do inglês Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas)

pode ser aplicado como valor padrão. Dessa forma sugerem a necessidade de

quantificar o real teor de carbono no material estudado, bem como proceder à

estimativa da estocagem do carbono para as florestas energéticas.
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CAPÍTULO 2 - DESENVOLVIMENTO DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO
EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS REDUZIDOS DE PLANTIO NO SUDOESTE
GOIANO.

RESUMO

Objetivou-se com este trabalho verificar a produção volumétrica por unidade

de área, o crescimento em altura e diâmetro a altura do peito (DAP) em

povoamentos de híbridos de Eucalyptus urophylla x E. grandis W. Hill., em diferentes

espaçamentos reduzidos de plantio no sudoeste goiano. O trabalho foi implantado

na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí

(UFG/REJ), Município de Jataí-GO, seguindo os pressupostos do delineamento

inteiramente casualizado, com seis tratamentos, e três repetições, totalizando 18

parcelas, com plantio de 50 mudas por parcela. Os híbridos avaliados foram o

AEC1528, I144 e GG100 e os espaçamentos avaliados foram 3,0 m x 0,5 m e 3,0 m

x 1,0 m. Assim observou-se aos 33 meses de idade que os crescimentos em

diâmetro e altura são diretamente afetados pelo adensamento das plantas, e

consequentemente com a redução da área útil disponível para cada planta. Os

espaçamentos de 3,0 m x 0,5 em florestas energéticas afetam o incremento

individual, tanto para diâmetro e altura, quanto para volume. A diferenciação dos

híbridos ocorreu para o incremento em altura e produção, onde o híbrido I144

destacou-se. A maior expressão na produção volumétrica, para a madeira com

casca, sem casca e o volume de casca foi observada para o espaçamento 3,0 m x

0,5 m.

Palavras-chave: Biomassa, combustível alternativo, crescimento, florestas

energéticas.
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ABSTRACT

The objective of this work was to verify the volumetric production per area, the

growth in height and diameter at breast height (DBH) in hybrid of Eucalyptus

urophylla x E. grandis W. Hill., in reduced different planting spacings in southwest

Goiás. The work was implemented in the Experimental Farm of the Federal

University of Goiás, Regional Jataí (UFG / REJ), town of Jataí-GO, following the

assumptions of completely randomized design, with three hybrids, two treatments for

hybrid treatments and three replications, totaling 18 plots with 50 seedlings per plot.

The hybrids were AEC1528, I144 and GG100 and the evaluated spacings were 3.0

m x 0.5 m and 3.0 m x 1.0 m. At 33 months of age tree were collected for the volume

analysis, growth in height and diameter. The spacing of 3.0 m x 0.5 m in energy

forests, affect the individual growth for both diameter and height, as to volume. The

differentiation of hybrids was in height and production, where I144 hybrid gained

greater prominence. The greatest expression in volume production, for wood with

bark, not bark and bark volume was observed for 3.0 m x 0.5 m spacing.

Keywords: Biomass, alternative fuel, growth, energetic forests.

1 INTRODUÇÃO

A utilização de um novo espaçamento de plantio que visa maior produção de

biomassa para a geração de energia, em menor espaço de tempo e menores áreas

de plantio vem sendo empregado. A técnica de adensamento dos plantios com

eucalipto fundamenta-se na necessidade da redução do ciclo da cultura e no

aumento de sua produtividade, sendo difundida devido aos resultados de pesquisas

e avaliações de campo realizadas por diversas instituições, pesquisadores e

empresas (GUERRA et al., 2012).

O crescimento de árvores é resultante de inúmeras e complexas interações

entre diversos fatores ambientais (PEREIRA et al., 2015), por meio de técnicas

silviculturais, como a adoção de diferentes espaçamentos iniciais e a aplicação de

fertilizantes, pode-se mudar o comportamento do crescimento e antecipar o culmino
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das curvas de incremento (HUSCH et al., 1972 citado por BERGER et al., 2002). A

produção de madeira com boas características depende do uso do manejo florestal

e de práticas silviculturais adequadas, que necessitam do conhecimento sobre a

dinâmica de crescimento e a interação entre indivíduos no povoamento (LIMA et al.,

2013). O espaçamento é uma das variáveis que atuam sobre o crescimento de um

povoamento e que pode ser controlada eficientemente pelo silvicultor,

desempenhando um papel muito importante quando se deseja produzir madeira de

boa qualidade (BERGER, 2000).

No planejamento para a implantação de uma floresta, a decisão em relação

ao espaçamento de plantio é fundamental (LIMA et al., 2013). A densidade adotada

no plantio irá influenciar diretamente no desenvolvimento da planta, resultando em

diferença de DAP (OLIVEIRA NETO et al., 2010), área basal, porcentagem de

sobrevivência (LEITE et al., 2006), volume individual, refletindo no volume por área

(LEITE et al., 2006; REINER et al., 2011; ROCHA et al., 2015) e o carbono

imobilizado (ROCHA et al., 2015). Em espaçamentos reduzidos, os recursos de

crescimento são limitados, principalmente em plantios mais jovens, quando a sua

demanda é elevada, impondo redução da taxa de crescimento e o surgimento de

árvores dominadas (OLIVEIRA NETO et al., 2010).

O crescimento é substancialmente afetado pela densidade, pois a estagnação

do crescimento em diâmetro inicia-se mais cedo para espaçamentos menores, frente

aos espaçamentos mais amplos (LEITE et al., 2006). Dessa forma o crescimento em

diâmetro é uma característica influenciada pelo espaçamento, ou seja, quanto maior

o espaçamento, menor é a competição entre plantas e, consequentemente, maiores

são os diâmetros adquiridos pelas árvores (LELES et al., 2001). Valores de área

basal e, consequentemente, de volume dependem dos diâmetros, sendo este

influenciado pela densidade de indivíduos e qualidade dos sítios florestais

(CALDEIRA et al., 2015). Arranjos maiores permitem maior área útil disponível para

cada planta, resultando em maior volume individual, arranjos menores resultam em

menor ganho individual, porém pelo maior número de plantas, o volume por área é

compensado (REINER et al., 2011).

Alguns estudos como Coelho; Mello (1970), Mello et al. (1971), Rezende et al.

(1981), Shimoyama; Barrichelo (1989), Garcia et al. (1991), Bernardo et al. (1998),

Leles et al. (2001), Leite et al. (2006), Oliveira Neto et al. (2010), Reiner et al. (2011)

e Pereira et al. (2015) avaliaram o efeito de espaçamento sobre o crescimento do
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eucalipto, os resultados mostraram a necessidade de estudos em sítios e espécies

específicas, principalmente em florestas adensadas destinadas a produção de

biomassa.

O objetivo deste trabalho foi verificar a produção volumétrica, o crescimento

em altura, diâmetro a altura do peito (DAP) e área basal em povoamentos de

híbridos de Eucalyptus urophylla x E. grandis, em espaçamentos reduzidos de

plantio no sudoeste goiano.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade

Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), situado às margens da BR 364,

Município de Jataí, a 662,86 metros de altitude e coordenadas 17º 56' 10" S, 51º 43'

40" O. O clima da região é monçônico, do tipo tropical de savana (Aw segundo a

classificação de Köppen), com estação seca variando do mês de abril à setembro e

chuvoso de outubro a março. A temperatura média anual é de 23,7 ºC e a

precipitação média anual de aproximadamente 1645 mm (INMET, 2015).

O solo da área experimental é classificado como Plintossolo (EMBRAPA,

2006), o qual teve sua fertilidade (Tabela 1) avaliada no início do experimento.

Posteriormente a recomendação da adubação foi realizada conforme Andrade

(2004) e o preparo do solo ocorreu com escarificação a 25 cm de profundidade e

plantio manual das mudas, após mergulha do sistema radicular em calda cupinicida.

Tabela 1. Atributos químicos do solo, para a camada de 0-20 cm de profundidade,
sob plantios de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, no
município de Jataí-GO.

pH Ca Mg Al H+Al K P(mel) S B Cu Zn Na V m CTC

CaCl2 cmolc dm -3 mg dm -3 % cmolc
dm -3

4,7 1,36 0,92 0,18 5,5 74 6,3 21,1 0,28 9,5 2,5 3,8 31,0 6,8 8,0

Argila 515 g dm-³, silte 75 g dm-³ e areia 410 g dm-³.

O plantio foi realizado em novembro de 2012. Na adubação de plantio foi

aplicada a formulação NPK 04-14-08 (com 12% de Ca e 10% S), na quantidade de
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150 gramas por cova e na adubação de cobertura foram aplicados N, K e B nas

dosagens de 60, 40 e 3 Kg ha-1, respectivamente.

O trabalho foi implantado seguindo os pressupostos do delineamento

inteiramente casualizado (DIC), em arranjo fatorial 3 x 2 (três híbridos e dois

espaçamentos) (Tabela 2), com três repetições, totalizando 18 parcelas, com plantio

de 50 mudas por parcela. Como parcela útil foi considerada as árvores centrais,

sendo a bordadura uma fileira em cada extremidade da parcela.

Tabela 2. Tratamentos de espaçamento e híbridos para Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Tratamento Espaçamento Híbridos

1 3,0 m x 0,5 m AEC1528
2 3,0 m x 1,0 m AEC1528
3 3,0 m x 0,5 m I144
4 3,0 m x 1,0 m I144
5 3,0 m x 0,5 m GG100
6 3,0 m x 1,0 m GG100

Para a análise estatística procedeu-se a análise de variância (Anova),

conforme análise fatorial, e na existência de diferença estatística significativa entre

as médias dos tratamentos principais (híbridos) e entre as médias dos tratamentos

secundários (espaçamentos) foram testadas as médias pelo Teste de Tukey. Todos

os testes estatísticos foram executados a 5% de probabilidade de erro.

2.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

A idade de 33 meses foi determinada com base no ponto ótimo de colheita,

conforme Rodriguez et al. (1997) e com base nos inventários feitos periodicamente.

Em agosto de 2015 foi realizado o último censo do experimento, onde foi

determinado o diâmetro a altura do peito – DAP (1,30 metros), com o auxílio de suta

e para a altura utilizou-se o clinômetro eletrônico Haglof. Os diâmetros obtidos no

censo foram agrupados em cinco classes diamétricas, onde amostrou-se uma árvore

por classe de diâmetro, buscando DAP mais próximo ao encontrado pelo valor

central da classe, as quais foram abatidas a 10 cm do solo para se proceder a

cubagem.
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O incremento médio anual foi calculado conforme Rodriguez et al. (1997).=
Onde:

IMA = incremento médio anual;

V = volume produzido em função da idade t (m³);

T = idade da floresta (anos);

Para a obtenção do volume individual com e sem casca, procedeu-se a

cubagem rigorosa pelo método relativo de Hohenaldl, onde o comprimento da seção

ou tora representa um percentual do comprimento total da árvore, que variaram de

0, DAP, 20, 40, 60 e 80% da altura total. Para o método, utilizou a seguinte equação:

(MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2009).

= . ( ) ; = . . ; = .
Sendo:

V - Volume do torete (m³);

Vp – Volume da ponteira;

Vt - Volume do toco;

Lt - Comprimento do toco;

L - Comprimento do torete (m);

g1 - Área seccional da extremidade inferior do torete (m²);

g2 - Área seccional da extremidade superior do torete (m²);

gt - Área seccional do toco (m²);

Lp - Comprimento do torete da ponta (m);

gn - Área seccional da extremidade desejada do torete (m²);

O volume total individual foi obtido após a somatória dos volumes das

secções do volume do tronco, ponta e toco. Depois os valores obtidos para o volume

foram estimados para as parcelas com base nas árvores abatidas por classe de

diâmetro e multiplicados pela frequência de árvores nas parcelas. Em sequência os

valores da somatória foram estimados para obtenção do volume por hectare. Para o
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volume de casca foi realizado a diferença entre volume individual com e sem casca,

resultando assim no volume da casca.

Para a análise estatística procedeu-se a análise de variância (Anova),

conforme arranjo fatorial, e na existência de diferença estatística significativa entre

as médias dos tratamentos principais (híbridos) e entre as médias dos tratamentos

secundários (espaçamento) foram testadas as médias pelo Teste de Tukey. Todos

os testes estatísticos foram executados a 5% de probabilidade.

2.3 AJUSTE DOS MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DA ALTURA REAL

Para o estabelecimento da relação da altura real, foi realizado um ajuste das

alturas obtidas pelo clinômetro Haglof para as alturas reais obtidas pela trena das

árvores abatidas. A obtenção do melhor modelo foi eleito a altura real obtida na

amostragem das árvores e realizada com trena manual como a variável dependente

(Y) e a altura obtida pelo clinômetro Haglof como a variável independente (X).

O ajuste foi por meio de equação de regressão onde foram testados quatro

modelos, conforme Soares et al. (2010) (Tabela 3) onde, os indicadores de

qualidade do modelo foram: coeficiente de determinação (R2), desvio padrão e erro

padrão residual (Syx%).

Tabela 3. Modelos testados para ajuste das alturas reais dos híbridos.
Modelos Equação

1 Y= a+b*H + ɛi
2 LnY=a+b*LnH + ɛi
3 Y=a+b*1/H 2 + ɛi
4 Y=a+b*H+c*H 2 + ɛi

Y – variável dependente, neste caso a altura real (m); H – altura obtida pelo clinômetro
Haglof (m); (a) (b) e (c) - coeficientes de regressão; ln = logaritmo natural; ɛi – erro aleatório.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 AJUSTES DOS MODELOS TESTADOS

O modelo 2 (LnY = 0,32057 + 0,88567 * LnH) melhor ajustou as alturas

estimadas às alturas reais, o qual apresentou maior coeficiente de determinação e

menor desvio e erro padrão (Tabela 4).
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Tabela 4. Resultados obtidos na regressão para os modelos testados, para os
híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Indicador Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
R2 95,03 % 95,45% 84,6% 95,23%

Desvio padrão (σ) 2,2489 0,5820 2,9838 2,2259
Sxy % 1,0232 0,2648 1,3575 1,0127

R2 - Coeficiente de determinação; Syx% - erro padrão residual em porcentagem.

3.2 DAP, ALTURA E ÁREA BASAL

Para as variáveis de crescimento em diâmetro, altura e área basal, para os

híbridos avaliados não observou-se interação entre as variáveis, assim como,

também não constatou-se diferença significativa entre os diâmetros e área basal dos

híbridos avaliados. Para a altura observou-se significância de 5 % de probabilidade,

indicando que os híbridos responderam diferentemente para a variável altura

(Tabela 5).

Tabela 5. Média dos diâmetros a altura do peito, altura ajustadas e área basal para
as árvores obtidas pelo censo de 2015, comparação entre híbridos de Eucalyptus
grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Híbrido DAP (cm) CV % Altura (m) CV % AB (m²) CV %

AEC1528 9,61 a 13,5 15,38 b 7,0 30,25 a 13,1
I144 10,25 a 15,7 16,75 a 7,3 32,94 a 13,9

GG100 10,02 a 7,3 16,32 ab 9,9 31,90 a 21,4
DAP – Diâmetro a altura do peito (1,30 m do solo), AB - Área Basal; CV - Coeficiente de
variação em porcentagem. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si a 5% de probabilidade.

O híbrido I144 apresentou um incremento médio em altura 8% superior ao

híbrido AEC1528. Já para o crescimento em diâmetro observou que os híbridos não

diferiram estatisticamente. Bernardo et al. (1998) observaram para Eucalyptus

camaldulensis, E. pellita e E. urophylla, aos 41 meses, que as diferentes respostas

dos materiais trabalhados estavam relacionados com as espécies, idades e

espaçamentos de estudo.

Couto et al. (2011), em plantações clonais de curta rotação de eucaliptos

destinados a produção de biomassa, aos 24 meses, observaram DAP médio de 7,5

cm e altura média de 13,0 metros. Filat et al. (2010), trabalhando com diversos

híbridos de Populus sp., observaram uma variação na altura de 1,34 a 3,04 m e para

o diâmetro (a 10,0 centímetros do solo) de 1,34 a 2,70 cm, essas diferenças entre as



39

plantações experimentais são geralmente baseadas em abastecimento de água e as

características do solo, sendo, os tratos culturais semelhantes.

Para os espaçamentos de plantios utilizados observou-se diferença

significativa para as alturas e DAP (Tabela 6).

Tabela 6. Média dos diâmetros a altura do peito, altura ajustada e área basal das
árvores obtidas pelo censo de 2015 e seus respectivos coeficientes de variação em
porcentagem por hectare, comparação entre espaçamentos.
Espaçamento DAP (cm) CV % Altura (m) CV % AB (m²) CV %
3,0 m x 0,5 m 8,92 b 6,4 15,17 b 6,0 36,11 a 7,1

3,0 m x 1,0 m 11,00 a 5,7 17,12 a 5,7 27,28 b 7,8

DAP – Diâmetro a altura do peito (1,30 m do solo); AB - Área Basal; Coeficiente de
variação em porcentagem. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade;

A diferença entre as médias dos diâmetros, altura e área basal de um

espaçamento para o outro foi de 18,9%, 11,4% e 32,37%, respectivamente. Pois as

diferenças relativas no crescimento tende a aumentar com o espaçamento (DEBELL

et al., 1996).

Para o diâmetro e altura o espaçamento de 3,0 m x 1,0 m proporcionou uma

maior área útil por planta, resultou assim, em um maior crescimento em altura e

maiores diâmetros, o mesmo fato foi observado por Bernardo et al. (1998), Müller et

al. (2005), Lima et al. (2013) e Benin et al. (2014). Este fato pode ser justificado por

ocorrer uma estagnação do crescimento em diâmetro mais cedo nos menores

espaçamentos do que em espaçamentos mais amplos, conforme relatado por Leite

et al. (2006) em povoamentos de Pinus taeda L. Os autores complementam que nos

espaçamentos mais amplos, o maior número de indivíduos pertence às maiores

classes de diâmetro.

O crescimento em altura é menos influenciado pelo espaçamento, podendo

variar de acordo com a qualidade do local e a idade de avaliação (OLIVEIRA NETO

et al., 2010). DeBell et al. (1996) observaram para híbridos de Populus sp., ao longo

de 7 anos, que inicialmente o maior crescimento em altura ocorreu nos

espaçamentos mais adensados (0,5 m x 0,5 m), no entanto, com o tempo as árvores

mais altas desenvolveram dentro espaçamentos menos adensados (1,0 m x 1,0 m e

2,0 m x 2,0 m).

O crescimento reduzido observado para o espaçamento 3,0 m x 0,5 m acabou

gerando competição entre as plantas, as quais não expressaram todo o seu
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potencial, assim, espaçamentos maiores minimizam o efeito competição entre

plantas, proporcionando um bom uso da água, luz, nutrientes e espaço

(BERNARDO et al., 1998; BENIN et al., 2014).

Daniel et al. (1982) mencionam que em locais com altas densidades de

plantio a produção fotossintética diminui enquanto a quantidade de água e nutrientes

absorvidos pelas plantas torna-se limitada, devido ao desenvolvimento insuficiente

da raiz, o que resulta em diâmetros reduzidos nas plantações.

Bernardo et al. (1998), para Eucalyptus camaldulensis, E. urophylla e E.

pellita, observaram que o espaçamento em que as árvores foram plantadas não

tiveram efeitos visíveis no crescimento diâmetro, porém individualmente no maior

espaçamento, as árvores apresentaram uma menor competição, resultando assim,

em um maior crescimento individual em diâmetro.

O espaçamento 3,0 m x 0,5 m apresentou maior área basal, embora o mesmo

espaçamento apresentou menores valores para diâmetro a altura do peito e altura.

O mesmo fato foi observado por Müller et al. (2005) onde a área basal apresentou

valores decrescentes com o aumento do espaçamento entre as plantas.

Os valores observados para área basal diferem dos observados por Bernardo

et al. (1998) que observaram para Eucalyptus camaldulensis, E. pellita e E.

urophylla, aos 41 meses, valores de 7,4 m² ha-1, 8,5 m² ha-1 e 12 m² ha-1. Os valores

também diferiram dos observados por Zaia; Gama-Rodrigues (2004) que

observaram média de 11,6 m² ha-1, 9,6 m² ha-1 e 15,0 m² ha-1 para povoamentos de

Eucalyptus camaldulensis, E. grandis e E. pellita, respectivamente, aos 6 anos de

idade, esta baixa produção de biomassa, em parte, seria devida ao baixo nível de

fertilidade dos solos e às fortes restrições hídricas que caracterizam a região Norte

Fluminense, além da baixa taxa de sobrevivência da população que variou de

60,50% a 73,20%.

Caldeira et al. (2015) observaram para Araucaria angustifolia que as maiores

produções de biomassa e alocação de carbono estiveram diretamente associadas

com a densidade e qualidade dos sítios florestais, os quais influenciaram os

diâmetros e consequentemente a área basal e produção volumétrica, assim, à

medida que a densidade populacional diminui, a produção total por indivíduo

aumenta.

Oliveira Neto et al. (2010) observaram comportamento linear do crescimento

em diâmetro em relação à área útil por planta, onde aos 32 meses de idade para
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Eucalyptus camaldulensis existe uma tendência de manutenção da taxa de

crescimento com o aumento da área útil por planta. Assim espaçamentos mais

amplos, possuem maior desenvolvimento individual, em função de uma maior

disponibilidade de fatores produtivos do ambiente, resultando em árvores com

maiores valores diamétricos e altura (SARTÓRIO, 2014).

O número de árvores provoca um aumento da área basal, até o momento em

que inicia a competição entre as árvores, quando é estabelecido o início da

mortalidade natural de árvores na floresta e, com isso, tem-se a manutenção ou em

certos casos a redução da área basal (SCHNEIDER et al., 2015). Assim os autores

complementam que a maioria das espécies de Eucalyptus é intolerante à

competição, ocorrendo uma rápida segregação em estratos, dependente do

espaçamento, espécie, qualidade do sítio e interação entre estes fatores.

Reiner et al. (2011) ressaltam que a densidade adotada no plantio irá

influenciar diretamente no desenvolvimento da planta, resultando em diferenças de

DAP. Assim a produção de matéria seca por árvore e sua distribuição para seus

componentes (parte aérea e sistema radicular) será variável.

Leles et al. (2001) acrescentam que em espaçamentos mais adensados as

árvores apresentaram altura inferior aquelas de espaçamentos mais amplos,

possivelmente, em função de uma maior alocação de assimilados para a produção

de galhos e raízes laterais, de acordo com os dados avaliados no presente

experimento constatou-se que o espaçamento de 3,0 m x 0,5 m apresentou maior

biomassa de folhas e galhos [dados não apresentados]. Este fato difere do

observado por Benin et al. (2014) e Bernardo et al. (1998) onde observaram que o

aumento da altura não sofreu influência do espaçamento de plantio.

3.3 INCREMENTO VOLUMÉTRICO E PRODUÇÃO VOLUMÉTRICA

Na análise de variância não observou-se a interação entre os tratamentos.

Assim avaliando individualmente cada variável os incrementos volumétricos médios

anuais e as produções volumétricas por unidade de área dos híbridos com e sem

casca não diferiram estatisticamente entre si. O incremento volumétrico médio anual

com e sem casca, por unidade de área, não foi afetada pelo fator híbrido (Tabela 7).
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Tabela 7. Média dos incrementos volumétricos com casca, sem casca e seus
respectivos coeficiente de variação, por hectare, para os híbridos de Eucalyptus
grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Híbrido
IMA (m³ ha-1 ano-1)

CC CV% SC CV%

AEC1528 77,38 a 16,5 66,18 a 18,0
I144 90,80 a 18,9 75,78 a 18,5

GG100 86,95 a 23,1 74,84 a 24,5
IMA – Incremento Volumétrico Médio Anual; CV - Coeficiente de variação; CC – com casca;
SC – sem casca. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre
si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

O mesmo ocorreu para a produção volumétrica com e sem casca por unidade

de área, a qual não foi afetada pelo fator híbrido (Tabela 8).

Tabela 8. Média dos volumes com e sem casca, produção de casca, por hectare,
para os híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-
GO.

Híbrido
Volume (m³ ha-1)

VCC CV% VSC CV% VC CV%

AEC1528 212,8 a 16,5 182,0 a 18,7 30,8 b 30,4

I144 249,7 a 18,9 208,4 a 17,6 41,3 a 25,9

GG100 239,1 a 23,1 205,8 a 13,2 33,3 ab 24,6
VCC – Volume com casca; VSC – Volume sem casca; VC – Volume de casca; CV -
Coeficiente de variação em porcentagem. As médias seguidas pela mesma letra não
diferem estatisticamente entre si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Dentre os materiais avaliados o híbrido I144 apresentou a maior porcentagem

de casca frente os demais, representando 16,54% do volume total. Para os híbridos

AEC1528 e GG100 observou que a quantidade de casca representou 14,48% e

13,92% respectivamente. Kauter et al. (2003) ressaltam que o teor de cascas,

desempenha um papel importante na qualidade do combustível, uma vez que

produz mais cinzas, o que não é desejado.

O incremento volumétrico médio anual variou para os espaçamentos

avaliados onde observou-se que o espaçamento 3,0 m x 0,5 m diferiu

significativamente para o material com casca e sem casca (Tabela 9).
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Tabela 9. Média dos incrementos volumétricos com casca, sem casca e seus
respectivos coeficiente de variação comparação entre espaçamentos.

Espaçamento
IMA (m³ ha-1 ano-1)

CC CV% SC CV%

3,0 m x 0,5 m 95,94 a 15,4 80,65 a 6,8

3,0 m x 1,0 m 74,16 b 8,6 63,89 b 8,8
IMA – Incremento Volumétrico Médio Anual; CV - Coeficiente de variação. As médias
seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Significativo ao nível de
5% de probabilidade.

O incremento volumétrico médio anual observado para o espaçamento 3,0 m

x 0,5 m (95,94 m³ ha-1 ano-1) é superior ao relatado por Couto et al. (2011), que

relataram que a produtividade anual de madeira de pé em plantações de curta

rotação pode chegar a 40 - 80 m³ ha-1 (com casca), ao passo que em outras regiões

do mundo, a produtividade aproxima-se de 25 m³ ha-1 ano-1. Couto et al. (2011)

observaram em plantação clonal de eucalipto realizada em Avaré, São Paulo, um

incremento volumétrico médio anual de 60,0 m³ ha-1 ano-1, aos 24 meses de idade.

Hinchee et al. (2009) observaram para Populus deltoides, plantadas em bons locais

pode produzir um rendimento médio (massa seca) de 12,35 Mg ha-1 ano-1.

Observa-se que o espaçamento 3,0 m x 0,5 m apresentou uma maior

produção volumétrica por unidade de área, diferindo significativamente para o

material com e sem casca (Tabela 10).

Tabela 10. Média dos volumes com casca, sem casca, produção de casca e

porcentagem de casca, por hectare, comparação entre espaçamentos.

Espaçamento
Volume (m³ ha-1)

CC CV % SC CV % C CV
%

3,0 m x 0,5 m 263,8 a 15,1 221,8 a 6,8 42,0 a 21,7
3,0 m x 1,0 m 203,9 b 15,4 175,7 b 8,8 28,2 b 21,7

CC – Volume com casca; SC – Volume sem casca; C – Casca; CV - Coeficiente de variação
em porcentagem. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre
si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

O espaçamento de 3,0 m x 0,5 m apresentou um acréscimo na produção

volumétrica de 22,7% e 20,8%, para o volume com e sem casca, respectivamente,

corroborando com Benin et al. (2014) pois o espaçamento mais adensado

apresentou maior produtividade. Lima et al. (2013) relatam que o espaçamento

influencia significativamente o crescimento em volume por hectare, assim como a
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idade, este fato é justificado pelos espaçamentos mais adensados apresentarem um

maior número de árvores. Porém essa informação difere da observada por Berger et

al. (2002) para Eucalyptus saligna, sob diferentes condições de espaçamento e

fertilização aos 10 anos de idade, onde os tratamentos com maior espaço vital

apresentaram os maiores valores médios de volume comercial sem casca por

árvore. Dessa forma as características biológicas de cada espécie irá determinar o

espaçamento ideal para o estabelecimento de plantações (HALL, 1994).

Com o adensamento de plantio, reduzindo a área útil por planta, nota-se uma

relação inversa do volume para as médias das variáveis DAP e altura, pois com o

aumento do número de plantas por unidade de área, ocorre um aumento na

produção de biomassa por unidade de área. Este mesmo fato foi observado por

Lima et al. (2013) em plantios de Pinus taeda L., aos sete anos, onde os maiores

valores de volume por unidade de área foram verificados nos espaços vitais menos

amplos, 1,0 m x 1,0 m e 2,0 m x 1,0 m, compostos de 10.000 árv. ha-1 e 5.000 árv.

ha-1, respectivamente. Os autores complementam que em altas densidades de

plantio, ocorre uma maior produção de fustes com diâmetros menores, mais

tortuosos e pequenos em relação às densidades mais baixas.

Os tratamentos com maiores densidades influenciam nas variáveis

dendrométricas, sobretudo no diâmetro e volume (BENIN et al., 2014, MÜLLER et

al., 2005), a tendência de crescimento em altura total, em área basal por hectare, em

diâmetro quadrático (LEITE et al., 2006). Com tempo a quantidade de madeira

estocada em um determinado sítio tende a se igualar em diferentes espaçamentos,

nos plantios mais densos ocorre a estagnação do crescimento em idades mais

jovens, diferentemente do que ocorre nos plantios com espaçamentos mais amplos,

onde a estagnação do crescimento ocorre em idades mais avançadas (MÜLLER et

al., 2005).

Justine et al. (2015) observaram a tendência de redução na alocação de

biomassa acima do solo com o aumento da idade de Pinus massoniana, em ciclo de

42 anos, esse padrão de alocação pode ser um resultado de árvores mais velhas

alocando mais recursos para as raízes para atender à demanda por nutrientes,

recursos hídricos do solo e fixação das plantas mais jovens, que destinam mais

recursos para os componentes terrestres para atender às suas exigências mais

elevadas de fotossintéticos para a síntese de compostos orgânicos, resultando em

maior biomassa acima do solo nos plantios mais jovem do que nos plantios mais
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velhos. Os autores também observaram um rápido incremento da biomassa dos

plantios com idades entre 3 - 12 anos, com um declínio acentuado no povoamento

com idade de 15 anos, o que foi atribuído ao adensamento, em seguida, observou-

se um rápido aumento no incremento da biomassa a partir da idade de 19 - 29 anos

com um decréscimo no incremento no período de 29 - 42 anos de idade, indicando

um rápido acúmulo de biomassa nas idades mais jovens e uma lenta taxa de

acúmulo de biomassa a meia idade e idade mais avançada.

4 CONCLUSÕES

O crescimento em diâmetro, altura e área basal são diretamente afetados

pelo adensamento das plantas, e consequentemente com a redução da área útil

disponível para cada planta.

O adensamento de plantio utilizando o arranjo de 3,0 m x 0,5 m proporciona

uma redução no incremento volumétrico médio de aproximadamente de 23,3% no

DAP e 12,8% para a altura. Porém a redução nessas variáveis não afetou a

produção volumétrica por unidade de área, sendo compensado pelo número

superior de plantas.

A produção de casca também seguiu a mesma tendência do volume, onde a

maior produção volumétrica foi constatada no espaçamento de 3,0 m x 0,5 m. A

casca também representou 15,93% e 13,85%, para os espaçamentos 3,0 m x 0,5 m

e 3,0 m x 1,0 m respectivamente.

A diferenciação dos híbridos ocorreu para a altura e produção volumétrica,

onde o I144 destacou-se frente aos demais. Para o DAP, área basal e a produção

volumétrica, com e sem casca, não houve diferença.

O adensamento de plantio influenciou de forma direta na produção

volumétrica e das variáveis DAP, altura e área basal. Dessa forma no espaçamento

de 3,0 m x 0,5 m a produção volumétrica e a área basal apresentaram

comportamento oposto para as variáveis DAP e altura ou seja, quanto maior o DAP

e altura, menor a produção volumétrica e a área basal por unidade de área. A maior

expressão da área basal, produção volumétrica, para a madeira com e sem casca e

o volume de casca foi observada para o espaçamento 3,0 m x 0,5 m.
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CAPÍTULO  3 - BIOMASSA E CARBONO EM POVOAMENTOS DE EUCALIPTO
EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS REDUZIDOS DE PLANTIO NO SUDOESTE
GOIANO.

RESUMO

Objetivou-se com este trabalho quantificar a biomassa e carbono em

povoamentos de híbridos de Eucalyptus urophylla x E. grandis em diferentes

espaçamentos reduzidos de plantio no sudoeste goiano. O trabalho foi implantado

Fazenda Experimental da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí

(UFG/REJ), Município de Jataí-GO, seguindo os pressupostos do delineamento

inteiramente casualizado, com três híbridos, dois espaçamentos e três repetições,

totalizando 18 parcelas, com plantio de 50 mudas por parcela. Os híbridos avaliados

foram o AEC1528, I144 e GG100 e os espaçamentos avaliados foram 3,0 m x 0,5 m

e 3,0 m x 1,0 m. Aos 33 meses de idade as árvores foram colhidas para a

quantificação da biomassa e carbono. O espaçamento não influenciou o teor de

carbono do material. Para os híbridos verificou-se que existem diferentes produções

de biomassa de madeira com casca, biomassa sem árvores finas e biomassa total.

Os híbridos I144 e GG100 apresentaram as maiores respostas, exceto para a

biomassa das folhas mais galhos. O carbono estocado para os híbridos seguiram o

mesmo padrão de resposta da biomassa, onde os híbridos I144 e GG100

destacaram-se. Já o carbono estocado no espaçamento de 3,0 m x 0,5 m

apresentou maiores respostas.

Palavras-chave: Florestas energéticas, combustível alternativo, Eucalyptus, plantio

adensado, silvicultura
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ABSTRACT

The objective of this work was to quantify the biomass and carbon in hybrid of

Eucalyptus urophylla x E. grandis W. Hill., in different planting spacings in southwest

Goiás. The work was implemented in the Experimental Farm of the Federal

University of Goiás, Regional Jataí (UFG / REJ), town of Jataí-GO, following the

assumptions of completely randomized design, with three hybrids and two spacing,

totaling 18 plots with 50 seedlings per plot. The spacing did not affect the carbon

content of the material. For hybrids, it was found that there are different wood

biomass production with bark biomass without thin trees and total biomass. The I144

and GG100 hybrids showed the highest answers, except for the biomass of leaves +

branches. The carbon stored for hybrids followed the same pattern of biomass

response. The most significant results were observed for the I144 and GG100

hybrids and the carbon stored in the spacing of 3.0 m x 0.5 m showed higher

responses.

Keywords: Energetic forests, alternative fuel, Eucalyptus, dense planting, silviculture

1 INTRODUÇÃO

A utilização de biomassa como fonte energética, apresenta inúmeras

vantagens por gerar menos poluentes, se comparado com os combustíveis fósseis,

pois libera menos dióxido de enxofre e compensa a emissão de gás carbônico para

a atmosfera durante o processo de queima da madeira pela sua absorção por

povoamentos recém-plantados (ANDRADE et al., 2013), fornece fontes energéticas

modernas a comunidades rurais nos países em desenvolvimento, controlando os

resíduos, favorecendo a ciclagem de nutrientes, otimizando espaço e recursos, mas

sem detrimento do potencial energético das espécies (HALL et al., 2005), reduz a

dependência energética, prevenindo incêndios florestais, melhorando a

produtividade florestal e proporcionando a abertura de novos postos de trabalhos

(SANTOS, 2009).
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A produção de biomassa como alternativa energética, em larga escala,

necessita de grande aprimoramento, onde dependerá de plantios energéticos

específicos, como o plantio de árvores, cana de açúcar, plantas herbáceas perenes,

capins perenes e colza (HALL et al., 2005).

Diversos autores vêm estudando formas alternativas de aproveitamento

dessa biomassa gerada para a produção de energia e principalmente a implantação

de um novo conceito de reflorestamento, o qual visa à produção de uma maior

quantidade de biomassa florestal e alocação de carbono nos componentes arbóreos,

cultivados em espaçamento reduzido (GARCIA et al., 1991; GATTO et al., 2011;

LELES et al., 2001; LOPES, ARANHA, 2006; MADEIRA et al., 2009; MÜLLER, 2005;

OLIVEIRA NETO et al., 2003; REINER et al., 2011; REZENDE et al., 1981; SOARES

et al., 2010, ROCHA et al., 2015).

Essas florestas são caracterizadas por possuir menor ciclo de corte, variando

de 1 a 2 anos e espaçamento de 3 m x 1 m e 3 m x 0,5 m, com densidades

populacionais de, aproximadamente, 3300 e 6700 plantas por hectares,

respectivamente (GUERRA et al., 2012).

A produção de madeira com boas características depende do uso do manejo

florestal e de práticas silviculturais adequadas, que necessitam do conhecimento

sobre a dinâmica de crescimento e a interação entre indivíduos no povoamento

(LIMA et al., 2013).

As mudanças nas quantidades de biomassa alocadas nos diferentes

compartimentos das plantas ocorrem em função do espaçamento (BERNARDO et

al., 1998), dessa forma a escolha correta do espaçamento influenciará o crescimento

individual das plantas, interferindo também no crescimento conjunto (STAPE, 1995),

bem como a espécies e origem dos materiais correspondentes ao sitio pode ser um

fator extremamente importante na obtenção de alta produtividade na região do

cerrado (BERNARDO et al., 1998). A produção de biomassa e alocação de carbono

é aumentada com o aumento da densidade populacional e redução do espaçamento

(GARCIA et al., 1991; LELES et al., 2001; OLIVEIRA NETO, et al., 2003; REINER et

al., 2011; ROCHA et al., 2015) dessa forma produzindo maior quantidade de

biomassa em menor espaço físico e temporal.

Os resultados até agora implicam muitos benefícios ambientais positivos

devido à implantação plantios de curta rotação (WEIH; DIMITRIOU, 2012), mas

ainda são ausentes as informações sobre plantios adensados de híbridos de
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Eucalyptus grandis x E. urophylla no sudoeste goiano. Objetivou-se com o presente

trabalho quantificar a biomassa e carbono em povoamentos de híbridos de

Eucalyptus urophylla x E. grandis em espaçamentos reduzidos de plantio no

sudoeste goiano.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade

Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), situado às margens da BR 364,

Município de Jataí, a 662,86 metros de altitude e coordenadas 17º 56' 10" S, 51º 43'

40" O. O clima da região é monçônico, do tipo tropical de savana (Aw segundo a

classificação de Köppen), com estação seca variando do mês de abril à setembro e

chuvoso de outubro a março. A temperatura média anual é de 23,7ºC e a

precipitação média anual de aproximadamente 1645 mm (INMET, 2015).

O solo da área experimental é classificado como Plintossolo (EMBRAPA,

2006), o qual teve sua fertilidade (Tabela 11) avaliada no início do experimento.

Posteriormente a recomendação da adubação foi realizada conforme Andrade

(2004) e o preparo do solo ocorreu com escarificação a 25 cm de profundidade e

plantio manual das mudas, após mergulha do sistema radicular em calda cupinicida

Tabela 11. Atributos químicos do solo, para a camada de 0-20 cm de profundidade,

sob plantios de Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, no

município de Jataí-GO.

pH Ca Mg Al H+Al K P(mel) S B Cu Zn Na V m CTC

CaCl2 cmolc dm -3 mg dm -3 % cmolc
dm -3

4,7 1,36 0,92 0,18 5,5 74 6,3 21,1 0,28 9,5 2,5 3,8 31,0 6,8 8,0

Argila 515 g dm-³, silte 75 g dm-³ e areia 410 g dm-³.

Na adubação de plantio foi aplicada a formulação NPK 04-14-08 (com 12% de

Ca e 10% S), na quantidade de 150 gramas por cova e na adubação de cobertura

foram aplicados N, K e B nas dosagens de 60, 40 e 3 Kg ha-1, respectivamente.
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O trabalho foi implantado seguindo os pressupostos do delineamento

inteiramente casualizado (DIC), em arranjo fatorial 3 x 2 (três híbridos e dois

espaçamentos) (Tabela 12), com três repetições, totalizando 18 parcelas, com

plantio de 50 mudas por parcela. Como parcela útil foi considerada as árvores

centrais, sendo a bordadura uma fileira em cada extremidade da parcela.

Tabela 12. Tratamentos de espaçamento e híbridos para Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Tratamento Espaçamento Híbridos

1 3,0 m x 0,5 m AEC1528
2 3,0 m x 1,0 m AEC1528
3 3,0 m x 0,5 m I144
4 3,0 m x 1,0 m I144
5 3,0 m x 0,5 m GG100
6 3,0 m x 1,0 m GG100

Para a análise estatística procedeu-se a análise de variância (Anova),

conforme análise fatorial, e na existência de diferença estatística significativa entre

as médias dos tratamentos principais (híbridos) e entre as médias dos tratamentos

secundários (espaçamentos) foram testadas as médias pelo Teste de Tukey. Todos

os testes estatísticos foram executados a 5% de probabilidade de erro.

2.2 COLETA E PROCESSAMENTO DA BIOMASSA AÉREA E CARBONO

A idade de 33 meses foi determinada com base no ponto ótimo de colheita,

conforme Rodriguez et al. (1997) e com base nos inventários feitos periodicamente.

Em agosto de 2015 foi realizado o último censo do experimento, onde foi

determinado o diâmetro a altura do peito – DAP (1,30 metros) com o auxílio de suta

e para a altura utilizou-se o clinômetro eletrônico Haglof. Após constatar uma grande

amplitude de diâmetros a altura do peito em cada parcela, procedeu-se o

agrupamento em cinco classes diamétricas.

Para a avaliação da biomassa dos componentes das árvores, abateu-se ao

nível do solo uma árvore por classe diamétrica, com base no valor central de cada

classe, para a mensuração de toda a biomassa úmida (Kg), separando em dois

componentes, sendo o primeiro composto das folhas e galhos e o segundo grupo

constituído da madeira e casca.
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Para a amostragem de folhas e galhos procedeu-se conforme Soares et al.

(2010), onde as árvores foram abatidas ao nível do solo e tiveram todo o conjunto de

folhas e galhos pesados para a obtenção da massa total úmida no campo. Retirou-

se uma amostra homogênea de folhas e galhos da copa, onde em seguida a

amostra foi pesada obtendo-se a massa úmida do conjunto de folhas e galhos. Após

a coleta de campo, as amostras de folhas e galhos foram encaminhadas ao

laboratório, colocados em estufa de circulação e renovação forçada de ar em

temperatura a 70  5 ºC, até obter massa constante.

A determinação da biomassa do fuste ocorreu conforme Soares et al. (2010),

onde a massa do tronco foi mensurada com o auxílio de uma balança de carga

(mecânica), com toras seccionadas no campo. Foi retirados discos de madeira com

casca de 2-5 cm de espessura, a 50% da altura total da árvore. Após a coleta de

campo, os discos amostrados foram levados ao laboratório, colocadas em estufa

com circulação e renovação forçada de ar com temperatura de 70 ± 5 ºC até

apresentar massa constante, para assim determinar massa seca do material.

A biomassa de cada componente, por unidade de área, foi determinada pelo

produto da biomassa de cada componente, pelo número de árvores encontradas em

cada classe em um hectare, que variou conforme espaçamento e mortalidade. A

biomassa total resultou da soma de todos os compartimentos mensurados. Para a

quantificação da massa seca de madeira com casca, folhas e galhos das árvores-

amostras, utilizou a equação citada por Sanqueta et al.(2014) e Soares et al. (2010):( ) = [ ( ) ( )]( )
Onde:

MS (Total) = biomassa seca, em kg;

MU (c) = biomassa úmida dos componentes, em kg; e

MU (a) = biomassa úmida da amostra levada ao laboratório, em kg; e

MS (a) = biomassa seca da amostra, em kg.

Para determinar a quantidade de carbono utilizou-se os discos removidos com

casca, a 50% da altura, e as amostras de folhas e galhos, os quais foram

encaminhados ao laboratório. Utilizou-se o método da calcinação “loss of ignition”

conforme Davies (1974) adaptado por Silva et al. (1999), onde foram colocadas 4 g
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de amostra seca a 105  5 ºC, a qual foi levada a mufla por 5 horas a 500 ºC.

Posteriormente o teor de carbono orgânico foi calculado conforme a equação:

%C = ( − ( − )) ∗ 100 /2
Onde:

%C = Teor de carbono da amostra;

M = massa da amostra (g) depois de aquecida a 105 ºC;

C = massa do cadinho (g); e

T = massa da cinza + cadinho (g).

Posteriormente a obtenção do teor de carbono das amostras dos

compartimentos estimou-se a quantidade de carbono total nos compartimentos por

planta. A massa seca e a massa de carbono total de cada planta e por unidade de

área foram obtidas pelo somatório das massas dos compartimentos. No trabalho

observou-se que algumas parcelas apresentavam árvores com diâmetro a altura do

peito (DAP) inferior a quatro centímetros, muitas dessas árvores foram suprimidas

pela competição intraespecífica e ficaram subdesenvolvidas. Com o objetivo de

quantificar a biomassa e carbono da maneira mais significativa em todas as

parcelas, visando colheita mecanizada, bem como que representassem a realidade

de um plantio comercial padrão, estas árvores foram quantificadas e denominadas

de “finas” e foram acrescentadas na Biomassa Total – BT.

Para as árvores finas quantificou-se somente a produção de biomassa total,

ou seja, todas as árvores foram coletadas e mensuradas sua massa total sem a

distinção dos compartimentos folhas mais galhos e madeira com casca.

Para a análise estatística procedeu-se a análise de variância (Anova),

conforme arranjo fatorial, e na existência de diferença estatística significativa entre

as médias dos tratamentos principais (híbridos) e entre as médias dos tratamentos

secundários (espaçamento) foram testadas as médias pelo Teste de Tukey. Todos

os testes estatísticos foram executados com a 5% de probabilidade de erro.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 PRODUÇÃO DE BIOMASSA

Os valores encontrados para a produção de biomassa de folhas e galhos

(BFG), biomassa de madeira com casca (BMC) e biomassa total sem finas (BSF)

não apresentaram interação entre os fatores estudados, ou seja, observou-se que os

valores encontrados para biomassa não foram influenciados pela dependência entre

os fatores híbridos e espaçamentos, procedendo-se assim, a análise de cada fator

separadamente.

Observou-se que a produção de BFG por hectare (Mg ha-¹) não diferiu

estatisticamente para os híbridos trabalhados, porém a produção da BMC e BSF,

dos híbridos apresentaram diferença significativa (Tabela 13). Os híbridos I144 e

GG100 apresentaram desenvolvimento superior na produção de BMC, BSF e BT.

Tabela 13. Médias dos valores de biomassa de folhas e galhos, biomassa madeira
com casca, biomassa sem finas e biomassa total, produzido pelos híbridos de
Eucalyptus grandis W. Hill. x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Híbrido BFG (Mg ha-1) BMC (Mg ha-1) BSF (Mg ha-1) BT (Mg ha-1)
AEC1528 14,01 a 102,98 b 116,98 b 117,05 b

I144 14,93 a 124,89 a 139,83 a 140,29 a
GG100 15,37 a 124,37 a 139,74 a 140,30 a

BFG – biomassa de folhas e galhos, BMC – biomassa madeira com casca, BSF – biomassa
sem finas e BT – biomassa total. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Acrescentando nas análises as árvores que apresentaram diâmetro a altura

do peito (DAP) inferior a quatro centímetros verificou-se respostas semelhantes à

Biomassa Total sem Finas – BSF, as quais diferiram estatisticamente a 5% de

probabilidade, onde as maiores produções de biomassa foram encontradas para os

híbridos I144 e GG100. As árvores finas representaram 0,06%; 0,33% e 0,4% da

biomassa total dos híbridos AEC1528, I144 e GG100, respectivamente.

A diferença na produção dos híbridos, embora situados na mesma área

experimental (com características homogêneas), pode ter ocorrido em função da

combinação entre a composição genética de cada material e o local de plantio. Fato

semelhante foi relatado por Sevel et al. (2012) avaliando quatro diferentes híbridos

de Salix sp., em dois tipos de solos, pois observaram uma interação significativa

entre os clones e os locais de plantio, indicando que alguns clones podem ser
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melhor adaptados para locais específicos. Os autores observaram que o mesmo

clone pode variar de um sítio para o outro em até 40%, produzindo uma biomassa

que variou de 5,2 a 8,67 Mg ha-1 ano-1.

Reis et al. (2014) avaliando as respostas de diversos materiais seminais de

Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. urophylla x E. grandis e híbridos GG100, AEC

144, COP1277, Clone 58 e AEC 224, observaram diferentes respostas para os

materiais estudados, porém os autores inferem que existem diferenças de

desempenho entre os tratamentos avaliados para cada ambiente, possibilidades de

ganhos com a seleção. Os autores também observaram ocorrer diferenças nas

respostas dos híbridos avaliados para os diferentes locais, mesmo instalados

próximos geograficamente.

Tenorio et al. (2016) observaram diferentes produções de biomassa em

diferentes sítio na Costa Rica para Gmelina arborea, com 12 meses de idade, este

fato foi observado em função das características de cada sítio onde a espécie foi

plantada, influenciando algumas propriedades da madeira. Os autores

complementam que o sítio oferece uma condição mais favorável, onde a

percentagem de biomassa no tronco e galhos aumenta enquanto diminui nas folhas

conforme o espaçamento é reduzido.

Para produção de biomassa de folhas e galhos (BFG) (Tabela 14) observou-

se que as maiores produções de biomassa ocorreram para os espaçamentos de 3,0

m x 0,5 m.

Tabela 14. Médias dos valores de biomassa de folhas e galhos, biomassa madeira

com casca, biomassa sem finas e biomassa total de híbridos de Eucalyptus grandis

W. Hill. x E. urophylla no espaçamento.

Esp. BFG (Mg ha-1) BMC (Mg ha-1) BSF (Mg ha-1) BT (Mg ha-1)

3,0 m x 0,5 m 16,10 a 134,29 a 150,39 a 150,89 a

3,0 m x 1,0 m 13,43 b 100,54 b 113,97 b 114,21 b
Esp. – espaçamento de plantio, BFG – biomassa de folhas e galhos, BMC – biomassa
madeira com casca, BSF – biomassa sem finas e BT – biomassa total. As médias seguidas
pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Significativo ao nível de 5% de
probabilidade.

A produção de biomassa obtida nos espaçamentos apresentou maior

produção de matéria seca no espaçamento de 3,0 m x 0,5 m para folhas e galhos
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(BFG) e madeira com casca (BMC), ou seja, as maiores produções foram para o

espaçamento de 3,0 m x 0,5 m.

A importância das árvores plantadas para a conservação do meio ambiente,

reforçam que elas reduzem a pressão sobre as matas nativas, o desmatamento e,

consequentemente, a emissão de gases que causam o efeito estufa (IBÁ, 2015).

Comparando a produção de biomassa obtida por este trabalho com outros autores

que trabalharam com espécies nativas, observa-se que em povoamentos de

eucalipto cultivados em espaçamento adensado apresentam produção de biomassa

similar a outras florestas de ciclo longo, como Amaro et al. (2013) e Ribeiro et al.

(2009) estudaram fragmentos de Mata Atlântica, Vale et al. (2000) relatam para

cerrado sensu stricto, a produção total de biomassa acima do solo, biomassa de

fuste sem casca e biomassa seca total de 181,48 Mg ha-1, 166,67 Mg ha-1 e 12,38

Mg ha-1, respectivamente.

Caron et al. (2015), Rocha et al. (2015), Leles et al. (2001), Bernardo et al.

(1998), Rezende et al. (1981) observaram que o espaçamento de plantio afeta o

crescimento e acúmulo de biomassa total. Em maiores espaçamentos ocorre um

aumento em diâmetro e um aumento da biomassa por árvore, porém ocorre uma

redução na produção total de biomassa por hectare. Em maiores espaçamentos

ocorre um aumento em diâmetro, provavelmente devido à maior disponibilidade de

recursos como solo, umidade e luz (BERNARDO et al., 1998; BENIN et al., 2014),

proporcionando maior espaço para o crescimento de cada árvore, resultando assim,

melhor crescimento, desenvolvimento da planta, promovendo maiores diâmetros,

maior conicidade, bom desenvolvimento radicial e da copa; esse conjunto de

características contribui diretamente na qualidade e na quantidade da produção em

termos individuais (LIMA et al., 2013).

Avaliando a produção de biomassa com plantio de Bertholletia excelsa com

espaçamento de plantio de 2,5 m x 1,5 m aos 8 anos, Costa et al. (2015)

observaram uma produção de biomassa de 16,1 Mg ha-1. Os autores ressaltam que

o padrão de acúmulo de biomassa em plantios florestais, quando não se considera

condições ambientais distintas, é explicado, principalmente pelas estratégias de

partição de biomassa das árvores durante os diferentes estágios de

desenvolvimento.

No Brasil, segundo Guerra et al. (2012) os mais recentes plantios baseados

no sistema florestal de curta rotação vêm apresentando produtividades elevadas,
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atingindo números da ordem de 120 m3 hectare-1 (45 megagrama por hectare) em

ciclos de apenas um ano.

A produção de biomassa para o espaçamento de 3,0 m x 0,5 m diferiu do

tratamento de 3,0 m x 1,0 m, dessa forma a produção de biomassa para os

compartimentos estudados foram influenciadas pelo espaçamento. Caron et al.

(2015) observaram em estudos que envolvem espaçamentos, uma tendência

decrescente de produção de biomassa nos diferentes compartimentos das plantas

em função do aumento da área útil.

As maiores médias de produção foram observadas para BSF e BT (Mg ha-¹)

no espaçamento de 3,0 m x 0,5 m indicam que a produção de biomassa foi

influenciada pelo espaçamento de plantio, dessa forma com o aumento no número

de árvores por hectare, consequentemente aumentou-se a biomassa produzida por

unidade de área. Esta situação também foi constatada por Bernardo et al. (1998),

Muller et al. (2005) e Caron et al. (2015) onde com o aumento da densidade de

plantio apresentou relação direta com o volume, a produção de biomassa por

unidade de área, ou seja, nos tratamentos com maiores densidades foram

observados os maiores volumes de madeira e peso de biomassa seca.

Na BSF e BT (Mg ha-¹) a média da biomassa produzida no espaçamento de

3,0 m x 0,5 m apresentou uma produção de biomassa de aproximadamente 32,0%

superior ao espaçamento 3,0 m x 1,0 m. Esse resultado assemelha-se aos relatados

por Tenorio et al. (2016), para Gmelina arborea, aos 12 meses de idade em

espaçamentos e sítios diferentes e Leles et al. (2001) para Eucalyptus

camaldulensis e E. pellita em diversos espaçamentos, aos 52 meses, onde os

autores observaram que a produção de matéria seca da árvore decresce, conforme

aumento da densidade populacional, para ambas as espécies, indicando maior

competição entre as árvores no campo.

Este fato pode ser justificado pois o adensamento de plantio e a idade de

colheita apresentam estreita relação, dessa forma em espaçamento mais adensados

normalmente exigem desbastes ou menor ciclo de colheita, pois a competição entre

plantas antecipa a estagnação do crescimento do povoamento (CARON et al.,

2015). Rocha et al. (2015) observaram na avaliação dos valores médios de

biomassa (Mg ha-1 ano), sobre os diferentes espaçamentos de plantio com idades de

4 a 7 anos, onde aos 4 anos, os maiores incrementos em biomassa foram obtidos

nos espaçamentos com maior número de plantas por hectare, no espaçamentos 3,0
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m x 0,5 m e 3,0 m x 1,0 m. Os autores complementam que ao longo do tempo

observaram uma redução nos valores médios anuais até o sétimo ano, decrescendo

de 27,76 para 18,27 Mg ha-1 ano e 22,89 para 19,44 Mg ha-1 ano, respectivamente.

Já para os espaçamentos de 3 m x 2 m e 3 m x 3 m observaram pouca variação no

incremento médio até o sétimo ano variando de 20,37 para 18,64 Mg ha-1 ano e

17,66 para 17,23 Mg ha-1 ano, respectivamente.

Quando observada a produção de biomassa média por hectare por ano

observa-se que para os espaçamento avaliados de 3,0 m x 0,5 m e 3,0 m x 1,0 m,

um incremento médio de 54,87 e 41,53 Mg ha-1 ano-1, respectivamente. Estes

valores encontrados diferem dos relatados por Lamerre et al. (2015) para clones do

híbrido Populus nigra L. x P. maximowiczii Henry e P. tremula L. com densidade de

10.000 plantas por hectare (espaçamento 2,0 m x 0,5 m), pois observaram uma

produção de biomassa que variarou de 8,0 a 16 Mg ha-1 ano-1, e Tenorio et al.

(2016), para Gmelina arborea, aos 12 meses, valores de 4,2, 18,8 e 22,6 Mg ha-1

ano-1, para os espaçamentos de 2,0 m x 2,0 m, 1,0 m x 1,0 m e 0,5 m x 0,5 m

respectivamente.

3.2 FIXAÇÃO DE CARBONO

Para as 92 árvores amostras de carbono observadas neste estudo, verificou-

se teor de carbono médio de 48,40%. Para cada compartimento observou-se uma

variação de 47,53 a 49,76%, para madeira com casca (TCMC) e 45,78 a 49,57%

para folhas mais galhos (TCFG).

Os resultados não apresentaram interação entre os fatores híbridos e

espaçamentos. Para TCMC observou-se diferença estatística para os híbridos

(Tabela 15).

Tabela 15. Médias dos valores de teor de carbono de folhas mais galhos e teor de
carbono da madeira com casca, produzido pelos híbridos de Eucalyptus grandis W.
Hill. x E. urophylla em Plintossolo em Jataí-GO.

Híbrido TCFG (%) TCMC (%)

AEC1528 47,21 a 49,38 b
I144 47,46 a 49,46 ab

GG100 47,40 a 49,56 a
TCFG - teor de carbono de folhas e galhos; TCMC - teor de carbono da madeira com casca.
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Significativo ao
nível de 5% de probabilidade.
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Os valores encontrados para o TCMC foram superiores para o híbrido

GG100. Os teores de carbono observados nesse trabalho não ultrapassaram valores

de 50%, corroborando com Silva et al. (2015). Sanquetta; Balbinot (2003) alertam

para o uso indiscriminado do fator de 0,5 ou 50% para converter o estoque de

biomassa em estoque de carbono relacionado a projetos de geração de créditos de

carbono, por ocasionar sub ou superestimavas, podendo introduzir tendência na

estimativa do estoque de carbono (Amaro et al., 2013).

Porém o valor médio encontrado neste trabalho (48,42%) se aproxima do

relatado por Higa et al. (2014), os quais mencionam que o C encontra-se estocado

nos diversos “compartimentos” de biomassa e representa, em média, 47% da massa

seca da biomassa total, ou seja, do somatório da biomassa acima e abaixo do solo,

serrapilheira e necromassa.

Para TCFG e TCMC os valores observados diferiram dos relatados por

Sanquetta et al. (2014), para Acacia mearnsii De Wild, com idades variando de 1 a 7

anos, Silva et al. (2015), Eucalyptus spp. com idades de 2, 3 e 8 anos. Lopes;

Aranha (2006), com Eucalyptus globulus e de Pinus pinaster, observaram que os

teores de carbono variaram conforme as idades dos povoamentos e diferiram entre

os compartimentos da biomassa, sendo mais elevado na folhagem e menos

elevados na madeira.

A diferença observada entre os resultados encontrados na literatura e o deste

trabalho possivelmente pode ser explicado pela metodologia empregada. A

metodologia utilizada neste trabalho quantificou o teor de carbono das folhas e

galhos em amostra única, assim como, da madeira e casca compuseram uma

segunda amostra, dessa forma influenciando o teor de carbono de cada

compartimento. Avaliando o teor de carbono dentre os espaçamentos constata-se

não haver diferença significativa entre os espaçamentos (Tabela 16).

Tabela 16. Médias dos valores de teor de carbono de folhas mais galhos e teor de
carbono da madeira com casca para os híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill.  x E.
urophylla observadas no espaçamento.

Espaçamentos (m) TCFG TCMC

0,5 m x 3,0 47,2932 a 49,4422 a
1,0 m x 3,0 47,4256 a 49,5013 a

TCFG - teor de carbono de folhas e galhos em porcentagem; TCMC - e teor de carbono da
madeira com casca em porcentagem. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade;
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Não observou-se interação no estoque de carbono acumulado entre os

fatores híbridos e espaçamentos. Para a fixação de carbono de folhas e galhos

(CFG) não observou-se diferença significativa a 5% de probabilidade para os

híbridos em estudo, já o carbono da madeira com casca (CMC), carbono sem finas

(CSF) e carbono total (CT) os valores apresentaram diferença significativa a 5% de

probabilidade (Tabela 17).

Tabela 17. Médias dos valores de carbono folhas e galhos, carbono madeira com
casca, carbono sem finas e carbono total dos híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla em Plintossolo, Jataí-GO.

Híbrido CFG CMC CSF CT

AEC1528 6,62 a 50,82 b 57,44 b 57,47 b
I144 7,11 a 61,79 a 68,91 a 69,13 a

GG100 7,30 a 61,69 a 68,99 a 69,27 a
CFG – carbono folhas e galhos (Mg ha-1), CMC - carbono madeira e casca (Mg ha-1), CSF -
carbono sem finas (Mg ha-1) e CT - carbono total (Mg ha-1). As médias seguidas pela mesma
letra não diferem estatisticamente entre si. Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

O estoque de carbono na madeira com casca dos híbridos AEC1528, I144 e

GG100 avaliados no trabalho representaram 88,5%, 89,7%, e 89,4%, do estoque de

carbono armazenado, respectivamente. Para o estoque de carbono nas folhas e

galhos observou-se que os valores se aproximam dos observados por Amaro et al.

(2013) para o estoque de carbono do fuste com casca foi igual a 64,42 Mg ha-1

(59,1% do total) e diferem do estoque de carbono para a copa com casca 15,89 Mg

ha-1 (14,52%).

Esta diferença entre a quantidade de carbono fixado pelos híbridos está

diretamente relacionado com a biomassa produzida entre eles, tendo em vista que

as maiores produções de biomassa total e de madeira com casca foram observadas

para os híbrido I144 e GG100. Observou-se que a diferença entre o híbrido de

menor produção (AEC1528) foi aproximadamente 20% inferior à produção do híbrido

I144 e GG100.

O estoque de carbono no espaçamento 3,0 m x 0,5 m diferiu estatisticamente

para todos os componentes avaliados apresentando maior fixação de carbono média

(Tabela 18), sendo quase 32% superior ao espaçamento 3,0 m x 1,0 m.
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Tabela 18. Médias dos valores de carbono folhas e galhos, carbono madeira e
casca, carbono sem finas e carbono total dos híbridos de Eucalyptus grandis W. Hill.
x E. urophylla no espaçamento.

Esp. (m) CFG CM CSF CT

0,5 x 3,0 7,65 a 66,39 a 74,05 a 74,29 a

1,0 x 3,0 6,36 b 49,81 b 56,17 b 56,29 b
Esp. – Espaçamentos; CFG – carbono folhas e galhos (Mg ha-1), CMC - carbono madeira e
casca (Mg ha-1), CSF - carbono sem finas (Mg ha-1) e CT - carbono total (Mg ha-1); As
médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Significativo ao
nível de 5% de probabilidade.

Rocha et al. (2015) observaram, para clones de híbridos de Eucalyptus

grandis x E. camaldulensis, em diferentes espaçamentos e idades, que a biomassa

e a massa de carbono aumentaram à medida que o espaçamento entre as árvores

foi reduzido. Os autores relatam que com o decorrer do tempo, do quarto ao sétimo

ano, observa-se uma redução nos incrementos para a biomassa (Mg ha-1 ano-1),

carbono (Mg ha-1 ano -1) e poder energético (kW h-1 ha-1 ano -1).

Justine et al. (2015) observaram uma relação positiva entre o carbono

estocado e idade das parcelas para Pinus massoniana em parcelas de idades que

variaram de 3 a 42 anos uma produção de biomassa que variou de 0,42 e 126,17

Mg ha-1 respectivamente, como um valor médio próximo a 53,04 Mg ha-1, onde

82,52% do carbono observado é proveniente da biomassa acima do solo.

Dessa forma Gatto et al. (2011) observaram que entre todos os componentes

analisados, os maiores estoques de C foram registrados no lenho e nas raízes, em

virtude da maior biomassa produzida. O aumento do estoque de C orgânico nos

componentes de árvores de eucalipto é função do aumento da idade, exceto para as

folhas conforme Gatto et al. (2011), o mesmo foi observado por Madeira et al. (2009)

na biomassa da parte aérea de povoamentos de Pinus pinaster, até o final do ciclo

com 83 anos.

4 CONCLUSÕES

Para os híbridos verificou-se que existem diferentes produções de biomassa

de madeira, biomassa sem finas e biomassa total. Os híbridos I144 e GG100

apresentaram respostas superiores, exceto para a biomassa das folhas mais galhos.
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O espaçamento de plantio influenciou a produção de biomassa em todos os

compartimentos avaliados, biomassa de folhas mais galhos, biomassa da madeira

com casca, biomassa sem finas e biomassa total. A produção de biomassa total do

espaçamento 3,0 m x 0,5 m pode ser até 32% superior.

O híbrido GG100 apresentou maior teor de carbono, que os demais, para

biomassa de madeira. O teor de carbono para os espaçamentos não diferiu entre si.

O carbono estocado para os híbridos seguiu o mesmo padrão de resposta da

biomassa, sendo os resultados observados para os híbridos I144 e GG100

superiores. Já o carbono estocado no espaçamento de 3,0 m x 0,5 m apresentou

maiores respostas frente ao 3,0 m x 1,0 m.

Logo os espaçamentos de plantio testados conduziram a diferentes respostas

para a produção de biomassa dos compartimentos avaliados. Assim verificou-se que

as maiores contribuições para a biomassa total foi representada na seguinte ordem

biomassa madeira com casca (BMC) > biomassa de folhas e galhos (BFG), onde a

biomassa de madeira significou aproximadamente 90% da biomassa total.
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CAPÍTULO  4 - CONSIDERAÇÕES     GERAIS

As florestas energéticas, ou seja, florestas implantadas em espaçamento de

plantio reduzido, no caso deste trabalho, 3,0 m x 1,0 m e 3,0 m x 0,5 m, influenciam

diretamente o diâmetro, altura, volume, produtividade de biomassa, estoque de

carbono.

Os híbridos que melhor responderam foram o GG100 e I144, porém caberá

ao técnico optar pelo melhor material, de acordo com a destinação final.

Nos espaçamentos de 3,0 m x 0,5 m, embora apresente um menor diâmetro e

menor altura quando comparados com as árvores do tratamento 3,0 m x 1,0 m,

apresentou uma maior produção volumétrica, essa diferença foi compensada pelo

número de plantas por hectare. Observou-se relação direta entre a produção de

biomassa e estoque de carbono, assim sendo, quanto maior a quantidade de

biomassa acumulada em uma floresta, maior será o estoque de carbono acumulado.

Sugere-se que novos estudos sejam realizados, afim de fornecerem

informações complementares a respeitos dos plantios energéticos em diversas

regiões brasileiras, quantificando os nutrientes absorvidos e exportados durante o

ciclo da floresta, comparando com o método tradicional, utilizando o espaçamento

3,0 m x 2,0 m, bem como incluindo outras espécies. Outros fatores que podem ser

avaliados são a interceptação das águas pluviais e área foliar, contribuição da

serapilheira na ciclagem de nutrientes, quantificação do sistema radicular e

estabelecimentos das relações fonte-dreno, dentre outros.

Além disso recomenda-se a realização de análise econômica da viabilidade

de implementação, manutenção, colheita e transporte florestal, para que se avalie a

viabilidade de projetos de florestas energéticas.

Espera-se que este trabalho possa contribuir para que novas indústrias

surjam e que utilizem a biomassa de florestas energéticas, assim, desenvolvendo

regiões, gerando oportunidades e distribuindo renda.
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