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RESUMO
Ecologia da produção e da competição intra-específica do Eucalyptus grandis
ao longo de um gradiente de produtividade no Estado de São Paulo
A produtividade dos plantios de eucalipto no Brasil apresentou ganhos
significativos nas últimas décadas devido a avanços em melhoramento genético e
silvicultura. Contudo, a produção de madeira representa apenas uma fração da
produtividade primária bruta (GPP). Avaliar fluxos e partição de carbono (C) entre os
diferentes componentes da floresta, e estudar o uso e a eficiência de uso dos
recursos disponíveis é essencial para compreender os mecanismos que controlam a
produtividade de plantios intensivamente manejados. O estudo quantificou os fluxos
e partição de C e a eficiência de uso da luz para a produção de lenho (LUE) em 12
parcelas em um gradiente natural de produtividade, durante o sétimo ano de um
plantio comercial de Eucalyptus grandis. Nessas mesmas parcelas, na escala da
árvore, foram avaliadas a dominância do crescimento, produção de lenho e LUE,
identificando a representatividade de árvores dominantes e suprimidas na
produtividade do povoamento. O estudo do balanço de C e a aplicação da teoria da
ecologia da produção em diferentes escalas objetivaram ampliar o conhecimento
sobre os processos que governam a produtividade florestal. A heterogeneidade
espacial dos atributos do solo e a topografia da área experimental influenciaram
fortemente os fluxos componentes da GPP e sua partição, gerando um gradiente de
produtividade. A produtividade de lenho variou de 554 gC m-2 ano-1 na parcela com
menor GPP a 923 gC m-2 ano-1 na parcela com maior GPP. O fluxo de C para o solo
variou de 497 gC m-2 ano-1 a 1235 gC m-2 ano-1 sem relação significativa com GPP. A
partição do GPP para produção de lenho aumentou de 0,19 a 0,23, com tendência
de aumento com o GPP (R2=0,30, p=0,07). A LUE aumentou em 66% (de 0,25 gC
MJ-1 para 0,42 gC MJ-1) com a GPP, como resultado da elevação do fluxo e partição
de C para produção de lenho. Ao longo do gradiente de produtividade, parcelas com
alta eficiência quântica do dossel também mostraram alta LUE. A dominância do
crescimento entre árvores teve forte impacto sobre a produtividade do povoamento.
As 20% maiores árvores apresentaram em média 38% da biomassa de lenho e
representaram 47% da produção de lenho. Características das folhas sugeriram que
a maior produtividade de árvores dominantes, em relação às suprimidas, pode
resultar de diferenças no controle estomático e não na capacidade fotossintética. A
ecologia da produção na escala da árvore mostrou que os indivíduos dominantes
produziram mais madeira por terem absorvido mais radiação e pela maior eficiência
do uso da luz, comparativamente às árvores suprimidas. Em média, uma árvore
suprimida cresceu 1,2 kg ano-1 de lenho, absorveu 2,9 GJ ano-1 de radiação e teve
uma LUE de 0,4 g MJ-1. Já uma dominante cresceu 37 kg ano-1, absorveu 38 GJ
ano-1 com mais que o dobro da eficiência (1,01 g MJ-1). Estudos sobre o balanço de
carbono e ecologia da produção em diferentes escalas são essenciais para
aperfeiçoar o conhecimento sobre os processos que controlam a produtividade de
madeira e a fixação de carbono, e aprimorar os modelos ecofisiológicos.
Palavras-chave: Eucalyptus; Balanço de carbono; Partição de carbono; Eficiência do
uso da luz; Dominância do crescimento; Ecologia da produção;
Modelo Maestra
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