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INTENSIDADE E LOCAL DE AMOSTRAGEM 

PARA AVALIAç�O NUTRICIONAL DE 

RESUMO 

'POVOAMENTOS DE P�nus �aeda L .

Autora: SILVIA CRISTINA VETTORAZZO 
Orientador: Prof. Dr. HILTON THADEU ZARATE DO COUTO 

Este trabalho apresenta as va riaç:ôes nos teores 
de macro e micronutrientes das ac:f.culas de Pinus taeda L. 
Foram estudadas as variaç:ôes dentro da árvore e entre árvores, 
entre as duas estaç:l!Ses do ano mais importantes <ver�o e 
inverno), em duas idades (6 e 11 anos), em sítios de baixa 
produtividade. Os povoamentos estudados localizam-se no 
Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná. 

Teores médios de N, P, Ca, Mg, s, B, Cu e Fe 
foram mais altos nas árvores mais jovens, enquanto os teores 
médios de K e Mn foram mais altos nas árvores mais velhas. Os 
teores médios de Zn foram relativamente estáveis com o aumento 
da idade da árvore. 

No inverno, os teores médios de N, P, Fe, Mn e 
Zn foram mais altos do que no verao. Por outro lado, no verWo, 
os teores médias de Ca, K e S ·foram ma 11:-; a 1 tos do que no 
inverno. Os teores de Mg, B e Cu foram relativamente estáveis 
nas duas estaç�es. 

As ac:f.culas jovens (2-5 meses) mostraram teores 
mais altos de P, K, Mg, S, B e Zn do que as ac:f.culas maduras 
(1 ano>, mas os teores de Ca, Fe e Mn foram mais altos nas 
aciculas maduras. Os teores de Mg e Cu permaneceram estáveis 
entre os dois estágios fisiol6gicos das ac:f.culas. 

Diferentes padrôes de distribuiç�o dos teore$ 
de nutrientes na copa das árvores foram identificados e 
variaram de um nutriente para outro. 

Na prática, recomenda-se a amostragem para 
todos os nutrientes estudados durante o inverno, coletando-se 
aciculas jovens do terço superior da copa, no mínimo em 20 
árvores, selecionadas aleatoriamente em todas as classes de 
diàmetro, para um erro permissível de 10 a 20¼. 

Foram dadas sugestbes de amostragem específicas 
para cada nut r ientf'J. Em ordem e rescente, a intensidade de 
amostragem foi: N = P < K < Fe < B < Mg < Zn < S < Mn < Ca 
< Cu. Para um erro de 10¼, o tamanho da amostra variou de 5 
árvores para N e P a 82 árvores para Cu. 
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SIZE ANO PLACE OF SAMPLING FOR 

NUTRITIONAL EVALUAT:ION OF STANDS 

SUMMARV 

OF P�nus �aeda L .

iC\U thor: SI L VI A CRI ST I NP1 VETTOHAZ ZO 
Adv i ser: P ro·f. Dr. HI L TON THADEU U-)Rf-.YfE DO COUTO 

This paper deals with the variations in the 
foliar levels of macro and micronutrients in loblolly pine 
(Pinus taeda l.) trees. It were studied the variations between 
and within trees, among the two most important seasons Csummer 
and t•iinter), at tt,10 ages (6 and 11 year-a:.;), in sites of lcw, 
productivity. This study was done in the county of Telemaco 
Borba, State of Parana, Brazil. 

The foliar levels of N, P, Ca, Mg, s, B, Ca and 
Fe 1•1ere higher in the youngest stand, t•1hi le K and Mn l•JeT'fil

higher in the oldest stand. Foliar ot Zn 1,1ere r·elatively 

constant through the ages. 
In the winter, the leveis of N, P, Fe, Mn and 

Zn were higher than in the summer. On the other hand, in the 
summer, the leveis of Ca, K and S in the needles were higher. 
Magnesium, B and Cu levels were stable in the two seasons. 

Young needles (current year's growth> showed 
higher levels of P, K, Mg, S, B, and Zn than older needles (1 
year>, but the leveis of Ca, Fe and Mn were higher in the 
older ones. Magnesium and Cu levels were stable in the two 
stages of growth of needles. 

Severa! patterns of foliar nutrient 
distribution in the tree crown were identified, and varied 
from a nutrient tp another. 

For practical purposes, it is recommended that 
sampling for nutritional evaluation of loblolly pine, should 
be done during the winter season, colecting young needles in 
thf? Ltpper positior1 of the crot-',n, in a·t lea�:;t �,2<) t1�f.�E?B:>, 
randomized selection in all diameter classes, for a sampling 
errar of 10 to 20¼. 

This paper gives suggestions for sampling each 
foliar nutrient level. Sample sizes increases in the ·fol lot,1ing 
sequence: N = P < K < Fe < B < Mg < Zn < S < Mn < Ca <Cu. For 
sampling errar of 10¼, sample sizes varied from 5 trees for N 
and P to 82 trees for Cu. 



1. INTRODUç�O

O uso sucessivo de r-otaç:bes cL1rtas tem 

aumentado as fr-eqüências de distúrbios no solo e geralmente, 

acarretado perdas diretas ou elevado o potencial de perda de 

nutrientes dentro do sistema solo-planta. Paralelamente, têm 

sido observado uma maior- ocorrência de problemas nutricionais 

em povoamentos f lor-e':5ta is. Estes resultados relacionam-se, 

principalmente, com a utilizaç:ilto de áreas marginais cujos 

solos possuem bai:-{a fertilidade natural, aliada à grande 

demanda por nutrientes do solo para o rápido crescimento da 

floresta. 

De modo ger-al, as espécies do gênero Pinus têm 

sido consideradas pouco exigentes em termos nutricionais. No 

entanto, irwestigaç:bes realizadas em plantaçÍ:ies de espécies de 

Pinus nos Estados de S�o Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande de) Sul têm constatado niveis deficientes de nitrogênio, 

f6sforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, cobre e zinco em 

aciculas e raduç:�o no crescimento em solos bastante 

depauperados por queimadas constantes e lixiviaç�o. 

A análise foliar, jLmtamente, com a an.:..Uis;_e 

quimica de solo. e a análise de crescimento das áPvore�;; 

constituem-·se em métodos fidedignos para detectar de·ficiências 

especificas ou avaliar o estado nutricional das ê:\rvores, sendo 

essenciais para a nutriç:2o e fertilizaç:âo florestal. Contudo,' 

nas etapas de amostragem e interpretaç:ao dos resultados da 

análise foliar ainda existem muitos problemas. 

A utilizaç'.il!o de um esquema rigido de amostl"'ê•U;JE�m 

ajuda a resolver apenas um destes problemas, que é a 

minimizaç:â:o da variabilidade dos teores de nutrientt2f,� dentro 

da árvore. 0Lttro problema, tl3.'o importante quanto o primeiro, 
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é a obtenç:l3:o de dados que sejam representativos de toda. a. 

populaç•o de árvores. 

Na prática, é preciso desenvolver prciced:i.mentos 

de amostragem para avaliaç�c nutricional de povoamentos 

florestais razoavelmente simples e eficientes para serem 

empregados em operaç:�es de rotina. Estes procedimentos devem 

incluir as seguintes variáveis: posiç:•o da árvore no 

povoamento, estágio fisiol6gico da folha, posiç�o da folha na 

copa, estaçRo do ano e número mimimo de árvorf.11::..; à serem 

amostradas. Com a padronizaçRo da amostragem, os problemas de 

erros de interpretaç•o dos dados podem ser resolvidos através 

do estabelecimento de faixas criticas dos vários elementos, 

para as diferentes espécies, nas diferentes condiçôes edafo

climáticas. 

O presente trabalho tem como objetivos: 

(a) Quantificar as variaçôes-, dos teores de

macro e micronutrientes das aciculas dentro da árvore, entre 

árvores e entre parcelas, em povoamentos de Pinus taeda; 

(b) Estimar o local de amclstragem c:om maior

estabilidade e sensibilidade em refletir variaçbes dos teores 

decorrentes do fornecimento de nutrientes; 

(e) Estimar a intensidade de amostragem para

cada nutriente; 

(d) Formular procedimentos de amostragem para

avaliaç:�o nutricional através da análise foliar de povoamentos 

de P,, taeda, devido a Slla import.ãnc ia para a p roduç:a'o de 

madeira no Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Consideraçlles gerais sobre a avaliaç:�o nutricional

através da análise foliar 

A análise química de plantas, através da 

determinaç:�o do teor ou conteódo de elementos, dentro de um 

órg�o ou componente especifico do vegeta 1 num determinado 

estágio de crescimento, reflete diretamente o e'i:d;ado 

nutricional ou as necessidades nutricionais da planta <MEAD, 

1984). As metodologias de análise consistem da determinaçRo 

quantitativa de elementos minerais, essenciais <N, P, K, Ca, 

Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn e Cl) e de alguns n�o essenciais CAl, 

Na e Si>, que influenciam processos que ocorrem nos diversos 

órg�as das plantas. 

Na interpretaç:ã'o dos resultados da análise 

quimica de plantas para avaliaç:â'o do es:,;tado nutricicmal 

procura-se estabelecer correlaç:�es entre teores na planta e 

crescim�nto vegetal ou produç:ã'o <TAMM, 1964; VAN GOOR, 1965; 

MALAVOL TA et a 1., 1989), teores na planta e fert i 1 idade do 

solo <VAN GOOR, 1965; MEAD, 1984), teores na planta e 

características morfológicas ou genéticas (DAVIS, 1949; 

SHEPPARD & CANNELL, 1985). 

Segundo RAIJ ( 1991a), a análise quimica de solo 

é insuficiente para garantir um monitoramentcJ do estado 

nutricional das plantas. A ocorrência de nutrientes no solo em 

quantidades disponíveis consideradas suficientes n�o indica 

que a planta está utilizando tais elementos, .pois várioié� 

fatores podem afetar a absorç1!!o, como disponibilidade de �:'\gua, 

aeraç:�o, temperatura do solo e presença de mic:ror•ganismos. 

Além disto, para diversas nutrientes n�o há, até o presente, 

critérios adequados de análise de solo. R1�IJ (198B) mostrou 
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que, para culturas agrícolas, a análise do solo é eficaz 

principalmente para determinar o teor de potássio, cálcio e 

magnésio e, também, o teor de f6sforo pelo método da resina. 

Para os outros nutrientes do solo, ainda segundo RAIJ (1988), 

ficaria um campo aberto para a análise química de plantas. No 

entanto, para as espécies florestais, particularmente as 

coníferas, a determinaç:â'o do fósforo ·tota 1 do solo 

provavelmente seria mais recomendada. Isto pode ser explicado 

pela grande eficiência das árvores para a absorçâo do f6sforo, 

que relaciona-se com as associaç:aes micorrizicas. 

O suprimento inadeq1.1ado de nutrientes, S€,da 

pela falta, excesso, ou mesmo desbalanço, pode promover 

distúrbios nas reaç:bes fisiológicas. BAULE & FRICKER (1970> 

relataram que estes desequilíbrios nutricionais podem 

restringir o crescimento e aumentar o estresse, ocasionando a 

predisposiç:ao e susceptibilidade à pragas e doenças. A 

sintomatologia vegetal e a análise química de plantas poderiam 

avaliar estes sintomas. Entretanto, na intelrpr'etaç�o dos 

sintomas visuais, que é o método mais rápido e barato para a 

avaliaç:•o nutricional, podem ocorrer dificuldades quando uma 

planta apresenta falta de mais de um nutriente, ou quando a 

deficiência de um nutriente aparece simt.tltam;iamentrJ com o 

excesso de outro <TAMM, 1964). 

A parte da planta mais utilizada para a 

aval iaç:â'o nutricional é a folha, pois este é o 61�9�0 que 

melhor reflete o estado nutricional da maioria dos elementos, 

principalmente àqueles que afetam diretamente a fotossíntese 

<SMITH, 1962). Assim, a análise foliar baseia-se na premissa 

que a folha é o principal sitio do metabolismo, que mudanças 

no suprimento de nutrientes s�o refletidas na composiç�o de 

nutrientes da folha e que os níveis de elementos. foliares em 

determinados estágios de crescimento estio associados com as 

produç:ôes (BOULD, 1983; RAIJ, 1991a). 
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A análise foliar é uma técnica para a 

identificaçlo de problemas nutricionais que deve ser 

considerada juntamente com outros critérios di.agnósticos, tais 

como a análise de solo, sintomatologia visual de deficiência 

ou toxidez, análise de crescimento, uso de plantas indicadoras 

e a experimentaçlo CZciTTL, 1966; BATAGLIA & DECHEN, 1986).

Segundo M0RRIS0N (1974>, a análise foliar 

geralmente correlaciona-se melhor com o crescimento das 

árvores do que outras técnicas diagnósticas. Assim, este 

método apresenta um grande potencial para o monitoramento do 

crescimento e do estado nutricional de povoamen-t;os florl'?Stais. 

2.2. Amostragem para avaliaç�o nutricional de florestas 

A amostragem é, sem d(w ida, a fase orn:h? ocorrt?m 

os erros que mais dificultam a interpretaçlo dos resultados da 

análise foliar, podendo ocasionar tomadas de decise1es distante 

da realidade. Desta maneira, a padronizaç•o é necessária para 

minimizar os efeitos dos diversos fatores que afetam a 

composiç•o das folhas, como estágio de crescimento da árvore, 

tipo de árvore, estágio fisiol6gico da folha, posiç�o da folha 

na copa, estaçao do ano em que é colhida a folha, efeito de 

gen6tipos, condiçees climáticas, tipo de manejo, presença ou 

ausência de frutos e condiç�es fitossanitárias (MILLER, 1966; 

RAUPACH, l"-t67; BAULE 81. FRICKER, 1970; LEAF, 1973; VAN DEN 

DRIESSCHE, 1974; LAMB, 1976; Y0UNG & CARPENTER, 1976; SCHbNAU, 

1981; PAYN & CL0UGH, 1987; LAMBERT & TURNER, 1988; BELL0TE, 

1979, 1990; VETT0RAZZ0, 1989; RAIJ, 1991a). 

Basicamente, devem ser amostradas folhas que 

tenham a maior estabilidade possível em relaçlo à fatores que 

afetam a composiç�o mineral e sejam sensíveis em rt-?fli'.?tir 

variaç�es de composiç�o decorrentes do fornecimento de 

nL1trientes. No entanto, como o teor foliar d�2 cada um dos 

elementos essenciais pode apresentar uma variaç�o especifica, 

pode haver necessidade de proced imentoi:.;; próprios de amostragE"�m 

para cada nutriente. 
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Entretanto, segundo TAMM (1964), a padPonizaç�o 

de procedimentos de amostragem nã'o é garantia de que os teores 

das folhas refletirã'o realmente o estado nutric:ic:>n,.ll das 

p !antas, porque o teor de nutriente nLtm certo tecido é 

resultante de vários processos interrelacionados, como 

suprimento externo de nutrientes, absorç�o pela planta, 

redistribuiçao e crescimento. Em raz•o disto, se o crescimento 

aumenta ma is que a absorçã'o, o res1.tl tadc:> será teores m.ds 

baixos, que é conhecido como efeito de diluiçã'o. Portanto, na 

interpretaçto dos resultados da análise foliar é importante 

fazer associaçbes com crescimento da planta, disponibilidade 

de nutrientes do solo e índices de pluviosidade e de 

temperatura. 

2.2.1. Seleç�o de árvores 

O tipo de árvore a ser amC)strada é Llffi dos 

principais problemas da amostragem para avaliaçao nutricional 

de florestas. Entre os métodos de amostragem empregados para 

a coleta de dados, os mais utilizados para a seleç:�o das 

árvores s2o: a amostragem simples ao acaso (HOCKMAN et al., 

1989); a amostragem ao acaso estratificada por classes 

sociológicas (VAN DEN DRIESSCHE, 1974} ou por classes de 

di&metro <HEILMAN & GESSEL, 1963; VAN DEN DRIESSCHE, 1974) e 

a amostragem estratificada sistemática (COMERFORD 81. LEAF, 

1982). Para um povoamento onde a estratificaç�o é necessária, 

a primeira etapa, a partir dos dados do inventário, é a 

seleç:�o de árvores cobrindo toda a variaç�o das classes de 

di&metro ou classes sociológicas (VAN DEN DRIESSCHE, 1974). 

A grande maioria dos trabalhos de amostragem 

para avaliaç2o nutricional de povoamentos ·florestais baseia-se 

na seleç�o de árvores dominantes e/ou co-dominantes <GESSEL, 

1962; LEAF, 19,73; ZoTTL, 1973; MEAD �,. PRlTCHETT, 1<:t74; 

COMERFDRD, 1981; COMERFORD �,. LEAF, 1982; VALER I, 19B8; 

BEL LOTE, 1990; MORAIS et al., 1990). De acordo com estes 

mesmos autores existem várias raz�es para somente amostrar 
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áf'VOf'es domi nant.es e/ou co-domi mu1tes: ( 1) estas árvot"('2S 

poderiam e:-(pressar melhor o potencial de produtividade do 

sitio, pois a maior parte do c:on-t;eúdo de nutrientes d1= um 

povoamento está retido nas árvores de ma ic:H' porte; (2)

provavelmente por n�o serem sombreadas, apresentariam poucas 

diferenças quanto aos teores de nutrientes das folhas, 

minimizando a variabilidade nu�ricional que pode ser 

encontrada se outras clas�es sociológicas forem incluídas e 

(3) o tempo de amo�tragem aumenta muito quando s�o avaliadas

árvores de todas as classes sociológicas. No entanto, se estas

razôes sli!o verdadeiras, pode-se afirmar que: (:l) a

distribuiçao de nutrientes nas árvores de diferentes classes

sociológicas é a mesma em povoamentos sob solos de bai).;a,

média e alta fertilidade e (2) a amostragem deve ser restrita

às árvores de uma mesma classe sociológica, n�o sendo

necessário a quantificaç:�o de toda a variabilidade nutricional

do povoamento.

Segundo MADGWICK (1964), uma parte ela 

variabilidade nutricional das árvores de um povoamento pode 

ser relacionada com classes sociol6gicas. �rvores suprimidas, 

geralmente, apresentam teores de nutrientes superiores àqueles 

encontrados nas árvores dominantes. Este fato, possivelmente, 

relaciona-se com a bai:-(a ta:-ta ·fo·toss1ntética da.1-3 árvorE.'!S 

suprimidas, causando poucet 11 diluiç::à'.o do nutriente", OLl seja, 

um efeito de concentraç:�o. Por outro lado, nas árvores 

dominantes e co-dominantes, devido ao maior crescimento, os 

teores seriam mais baixos pelo efeito de diluiç:à'.o. 

No entanto, será que a seleç:�o aleatória de 

árvores dominantes e/ou co-dominantes pode resolver o problc-':!ma 

da obtenção de amostras representativas da população de 

árvores, em termos nutricionais ? Ainda n�o existe nenhuma 

resposta con2lusiva a respeito desta quest�o, assim, é 

necessário avaliar árvores de todas as classes sociol6gicas, 

para assegurar' a representatividade das árvori-:?s dominantei,;;. 
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é importante ressaltar que num povoamento, a variável de maior 

variaçlo é o diâmetro à altura do peito (DAP) e n�o a altura 

total das plantas. Além disto, o di&metro relaciona-se com 

maior intensidade com a biomassa da árvore ou peso da matéria 

seca dos componentes das árvores <PINHEIRO, 1980). Dí-'1sd;e modo, 

uma estimativa precisa dos teores de nutrientes do 

povoamento seria obtidêl através da amostra9em ao acaso 

estratificada por classes de diâmetro, pois essa seria mais 

ampla e representativa. Deve-se também considerar que, sendo 

as áreas florestais muito e:{tensas, a amostragem deve Sf.0r 

feita com um número adequado de árvores à custos aceitáveis. 

BARROS et a 1. < 1986) propuseram uma metodologia 

para a classificaç:�o nutricional de sítios florestais que 

considera, além das caracteristicas edáficas, àquelas 

relacionadas ao crescimento das árvores e a d i n.f:ímica de 

nutrientes na fitomassa, através de coeficientes dt� utilizaç:fl:o 

pelo eucalipto. O valor do coeficiente de utilizaç:fro anaJ.itico 

(CUA) deriva do valor do coeficiente de utilizaç:&o bioJ.6gico 

do nutriente (CUB) e para que isto ocorra, precisa-se 

estabelecer parcelas de amostragem no campo onde 11 .!�rvores 

representativas do sitio" seriam abatidas para a dr..?terminaç:ià'o 

do conte�do de nutrientes e da biomassa. No entanto, estes 

mesmos autores n�o fazem qualquer consideraç�o scJbre a seleç:ílto 

das árvores, o número de parcelas e quantas ,§.·rvores por 

parcela devem ser avaliadas. 

De acordo com MADGWICK (1963), freqüentemente, 

pode-se encontrar altos teores de nutrientes em diversas 

partes das menores árvores de um povoamento, provavelmente 

devido à um efeito de concentraç:�o. Mas,, alguma�;; vezes, os 

teores s�o mais elevados nas maiores árvores e, outras vezes, 

nas árvores intermediárias. Para este autor, tais 

inconsistências indicam que nenhuma árvore média pode ser 

representativa do estado nutricional de um povoamento. 
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2.2 .. 2. Redistribuiç�o de nutrientes foliares na copa 

das árvores 

Todos os nutrientes, uma vez absorvidos, sâo 

considerados capazes de se moverem 1 ivremente no xi lc➔ma, 

conduzidos por fluxo de massa, para os tecidos transpirantes, 

como as folhas. 

A redistribuiç�o de nutrientes, que é

principalmente via floema, ocorre dos tecidos maduros para as 

regi�es em crescimento ativo. Deste modo, as folhas em 

crescimento podem receber nutrientes tanto via xilema como via 

floema <KRAMER & KOZLOWSKI, 1979). 

A mobilidade dos nutrientes dentro do floema 

varia grandemente. MALAVOLTA & MALAVOLTA {1989) classificam 

o cálcio (Ca> e boro <B> como elementos imóveis (ou quase

imóveis>; enxofre <S>, cobre (Cu), ferro (Fe>, manganês <Mn) 

e zinco <Zn> como pouco móveis (ou intermediários) e 

nitrogênio <N>, fósforo <P>, potássio 00, magnésio <Mg), 

molibdênio <Mo> e cloro (Cl) como móveis. Entretanto, numa 

outra classificaç•o feita por BUKOVAC & WITTWER (1957), o S 

aparece como 

intermediário. 

provavelmente 

elemento altamente 

As diferenças entre 

móvel 

estas 

e o Mo cama 

e lassi ·f icaç:ôes 

devem-se ao pouca entendimento do papel 

bioquímico destes elementos nas diferentes espécies veç;ietais. 

A redistribuiç:là'a de cada um dos nutrientes 

dentro da árvore varia com a espécie considerada, a idade e o 

estágio de desenvolvimento da mesma, o teor do nutriente 

dentro de vários órglà'os e tecidos, interaç:êH?s entre 

nutrientes, conte�do de água e nutrientes da solo e manejo da 

floresta. 

LONERAGAN et al. (1976), numa revis�o sobre a 

redistribuiçlà'o de nutrientes, mostraram que Cu,. Zn e S s:t<o 

móveis apenas quando o teor é alto, mas a mobilidade é baixa 

em plantas deficientes nestes elementos. O teor de elementos 

imóveis pode ser adequadc> em folhas velhas, enquanto que, na 
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mesma planta, as folhas jovens podem e:dbir sintomas de 

deficiência. Elementos m6veis como N, P e K geralmente movem

se a partir das folhas mais velhas, provocando sintomas de 

deficiência nas mesmas, mas as folhas jovens n�o mostram 

evidência de deficiência. Sendo assim, essa� situações devem 

ser consideradas quando as folhas sao amostradas para 

verificar deficiências minerais <KRAMER & KOZLOWSKI, 1979). 

A redistribuiçWo de micronutrientes dentro das 

árvores é geralmente mais restringida do que de N, P e K. 

Assim, geralmente os micronutrientes (exceto Cl e Mo> aumentam 

com a idade da folha, provavelmente, devido à um acúmulo 

passivo no fluxo transpirat6rio e à taxas de absorç�o 

relativamente baixas (LARCHER, 1977). 

As evidências sugerem que a nutriç�o dos 

micronutrientes nas árvores influenciam fortemente a 

redistribuiç�o dos tecidos velhos para os novos e, assim os 

teores de nutrientes entre estes tecidos. Para o boro, 

considerado o micronutriente de menor mobilidade no i'loema, 

tem sido relatado que a redistribuiç�o deste elemento poderia 

ocorrer caso e:dsta B disponivel (mesmo em condiç:e!es de 

deficiência) para ser translocado para órgaos novos em 

crescimento <HILL & LAMBERT, 1981). 

WALLACE et al. (1986), estudando a nutriç�o do 

zinco em ffiL\das de Ew:alyptus mar9inata, mostraram que a 

mobilidade deste elemento no floema depende do estágio 

fisiológico da folha, teores foliares e do suprimento de 

outros nutrientes. 

denominada de 

A redistribuiçWo 

ciclagem interna, 

de nutrientes, 

é considerada de 

também 

grande 

importancia, principalmente em povoamentos bem desenvolvidos, 

ap6s a fase de fechamento das copas, tanto para florestas de 

eucaliptos <ATTIWILL, 1979, 1980) como de Pinus (JORGENSEN et 

al., 1975; MILLER, 1981). SWITZER & NELSON (1972> estimaram 

que a redistribuiç�o supriu 39¼ do N, 60¼ do P, 22¼ do K, 24¼ 
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do Mg e 22¼ do S necessários anualmente pelas árvores de P. 

taeda, com 20 anos de idade. 

Segundo ATTIWILL ( 1979) e MILLER 

primeiro estágio. de desenvolvimento da floresta 

< 1981), no 

(do p lan-1; :i.o 

até o fechamento das copas>, as árvores dependem inteiramente 

dos nutrientes disponíveis presentes no solo. No segundo 

estágio, ocorre uma intensa ciclagem de elementos m6veis, como 

P e K, que é predominantemente bioquímica e a demanda de 

nutrientes do solo é bai:-,a. Finalmente, no terceiro estágio, 

caracterizado pela intensa produçao de serapilheira, a 

ciclagem é predominantemente biogeoquímica. 

No entanto, FIFE & NAMBIAR (1982) verificaram 

que quantidades substancia is de nutri entes pnd<-:?m iEH.?.T� 

redistribuídas das acículas jovens de Pinus radiata, durante 

o ver�o. Para estes autores, a ciclagem interna nas árvores

jovens pode ser t�o importante e proporcionalmente grande 

quanto nas árvores velhas. 

JORGENSEN et al. (1975), estudando a ciclagem 

de nutrientes em povoamentos de Pinus taeda de 4 a 39 anos de 

idade, verificaram que o ac�mulo máximo de nutrientes ocorreu 

entre 10 e 15 anos de idade, pouco antes do fechamento das 

copas. Aproximadamente metade dos nutrientes absorvidos foram 

utilizados pelas aciculas jovens, um terço para o incremento 

do tronco e o restante para os ramos e raízes. As taxas de 

absorç:�o e de acúmulo de nutrientes diminui ram com o aumento 

da idade do talh�o, devido à reduç�o das taxas de crescimento 

e dos nutrientes disponíveis no solo. 

ATTIWILL (1980) observou que as necessidades 

nutricionais em florestas de Ew:alyptus obliqua 1.:ium1?ntam com 

a idade das árvores. Porém, grande parte destes nutrientes é 

fornecida pelo próprio ciclo biológico que a.ssume maior 

import&ncia a medida que a floresta atinge a maturidade. 

A mobilizaç�o de nutrientes dentro da árvore 

ocorre freqüentemente em níveis sub-ótimos de nutriç:&'o. Assim, 

de acordo com MILLER (1981), a ciclagem interna de nutrientf�S 
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é um eficiente mecanismo de economia de nutrientes que permite 

alta produtividade em solos de bai:-,a fertilidade, mas as 

árvores precisam primeiramente ter acumulado quantidades 

suficientes de nutrientes. 

2.2.3. Posiç�o de amostragem na copa 

A .composiç�o de nutrientes da folhagem varia 

tanto verticalmente como horizontalmente na copa das árvores. 

Numerosos trabalhos apresentados na literatura 

discutem o efeito da posiç•o de amostragem sobre o teor de 

nutrientes das folhas <WHITE, 1954; WILL, 1957; WELLS & METZ, 

1963; MADGWICK, 1964; MEAD & PRITCHETT, 1974; COMERFORD, 1981; 

HOCKMAN et al., 1989; BELLOTE, 1990). 

Padr�es de distribuiçlo de nutrientes foliares 

na copa têm sido descritos na literatura. VAN DEN DRIESSCHE 

(1974), com base em revis•o de literatura, principalmente do 

gênero Pinu$, descreveu cinco tipos de distribuiç�o de 

nutrientes foliares, que s�o: tipo I - os teores de nutrientes 

mantém-se constantes dentro da copa; tipo II os teores 

aumentam da base para o topo da copa; tipo III os teores 

aumentam do topo para a base da copa; tipo IV - os nutrientes 

acumulam-se no meio da copa, diminuindo em direç�o ao topo e 

a base da copa e tipo V - os nutrientes acumulam-se no topo e 

base da copa, diminuindo em direç�o ao meio da copa. 

As informaçôes sobre a distribuiç�o dos 

nutrientes foliares ainda é inadequada para muitas espécies. 

Provavelmente, diferentes espécies possuam diferentes padrôes 

de distribuiç�o dos teores de nutrientes e, também é provável 

que, a extens•o do fechamento da copa afete este padr�o. 

WILL (1957) avaliOL\ a, distribuiç::Xo de 

nutrientes foliares em 4 árvores co-dominantes de Pinus 

radiata, amostrando diversas partes da copa e dois estágios 

fisiol6gicas das aciculas. Os resultadas obtidos indicaram um 

aumento dos teores de P, K e Ca do topa para a base das copas 

(tipo III>, enqL1anto que para N e Mg na'o foi detectada 

variaç�o em funç�o da posiçio da copa <tipo 1). 
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WELLS & METZ (1963), estudando a distribuiç�o 

de nutrientes em aciculas de P. taeda, constatou que os teores 

de N, Ca e Mg aumentaram do topo para a base da copa (tipo 

III>, enquanto que os teores de P e K aumentaram da base para 

o topo da copa (tipo II>. Por outro lado, SMITH et al. (1970)

verificou que os teores de N das aciculas awnentam da base 

para o topo da copa (tipo II). Estes resultados disd;intos, 

provavelmente, est�o relacionados com diferentes condiçbes de 

luminosidade para as copas. 

A e:-: tens�o do fechamento das copas, ta:{a de 

crescimento e disponibilidade de nutrientes, como fatores que 

também afetam os teores de nutrientes entre as posiç�es da 

copa, foram analisadas por VAN DEN DHIESSCHE (1974-). De acc:;rdQ 

com este autor, a regi•o apical das plantas, por apresentar 

níveis muito altos de auxina, provavelmente, possue teores de 

nutrientes relativamente maiores do que as regibes mais 

distais. Assim, a eliminaçâ'o das brotaç:·cles apica:i.s, 

possivelmente, removeria a influência da dominancia apical ou 

efeito hormonal sobre o teor de nutrientes das folhas <HOCKMAN 

e t a 1 • , 1 989 ) •

Para alguns pesquisadores, a amostragem para a 

avaliaç:to do estado nutricional das árvores deve ser feita 

coletando-se fDlhas da parte superior da c:opa, poi.f; nf.?.StE� 

local as amostras seriam submetidas às mesmas condiçbes de 

luminosidade. Assim, n�o haveria variaç�o dos teores de 

nutrientes em funç:ro da folha estar OLt n�o e:-:posta à luz 

solar, principalmente, com relaça-o àqueles; elementos que estâ'o 

envolvidos, direta ou indiretamente, no procetsso 

fotossintética, tais como: N, P, K, Mg, �e, Cu, Zn, Mn e Cl 

<MOORBY & BESFORD (1983). 

l-lJHITE (1954) estudou a v.triaç:l:'!o . dos tt�Of'€;!S 

foliares de N, P e K na copa de árvores de Pinus resinosa e 

P. :.-:.trobu:.-:. (4 .::�rvores/espéc:ie), selecionada!:!.; pela unifc.H'midade

em altura e forma da copa. Este autor veriticou qw? a.s 

aciculas jovens do ano em vigência, da posiçào mediana da 
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copa, forneceram as amostras mais representativas da copa 

inteira. 

WELLS & METZ (1963), analisando povoamentos de 

P. taeda com 5 anos de idade, considerou que as amostras de

aciculas da posidxo superior da copa ·foram mais 

representativas para comparar árvores. Na posiç:ao inferior da 

copa de árvores em c:ompet i ç:li\:'o por luz, pode ocorrer �11 tos 

teores de nutrientes devido a baixa taxa fotossintética 

(efeito de concentraç�o). 

MADGWICK (1964) observou que o crescimento de 

árvores de P. resinosa correlacionou-se melhor com os teores 

foliares de K da parte inferior da copa viva do que com teores 

de outras partes da copa. 

2.2.4. Estágio fisiológico da folha 

Entre os diversos fatores que afetam os teores 

de nutrientes nas plantas, SMITH (1962) e MARSCHNER (1986) 

consideram que o estágio fisiol6gico da folha e o estágio de 

desenvolvimento da planta s•o os fatores mais importantes. 

Com o avanço da idade das p lanta.s, c1cc:>rrE.rn1 

declínios marcantes nos teores da maioria dos nutrientes em 

vários 6rg�os, com algumas exceç:bes, como o Ca. Assim, no 

geral, cada elemento apresenta um padra'o caracteristicc1 de 

mudanças num determinado tecido com seu desenvovimento, 

maturidade e senescência (BOIJMA, 1983). Para MAHSCHNER (1986), 

essa diminuiç:•o nos teores de nutrientes é causada, 

principalmente, por um aumento relativo na produç:�o .de 

material estrutural (paredes celulares e lignina> e de 

compostos de reserva na matéria seca. 

A avaliaç�o do estado nutnicional das plantas 

pode ser prejudicada com o aparecimento da. va.riaç:�o dos teüres 

foliares de nutrientes, que ocorre em funç:�o das d.i ferenç:as de 

idade das folhas. Assim, para. que essa variaç�o indesejável 

possa ser evita.da, deve-se amostrar folhas do mesmo estágio 

fisiol6gico. 
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Para LEAF (1973), as tolhas jovens crescida�.; no 

ano têm teores mais altos e, freqüentemen·b2, apre1:.;entam 

menor variabilidade entre as árvores. No entanto, isto nem 

sempre ocorre para todos os elementos em todas as posiç�es da 

copa <MEAD, 1984), já que os teores das folhas dependem de 

diversos fatores, entre estes da mobilidade do elemento na 

planta. 

BOULD (1983) e MARSCHNER (1986), sugeriram que 

as folhas mais jovens sejam analisadas somente para elementos 

minerais que têm redistribuiç:�o limitada ou que n";!lo s1ko 

redistribuídos, como Ca, S e Mn, pois os sintomas de 

deficiência destes, geralmente, ocorrem primeiro nas folhas 

jovens e regi�es de crescimento. Por outro lado, para 

elementos m6veis, como N, P, K e Mg, desde que sejam mantidos 

relativamente constantes nas folha�, mais jovens, as folhas 

maduras, fisiologicamente ativas, seriam melhores indicadores 

do estado m.ttricicmal, pois os sintomas de defici€�ncia destes 

elementos, no geral, aparecem primeiro nos tecidDs mai\:.;; 

velhos. Entretanto, generalizaç�es devem ser evitadas, já que 

a redistribuiç:�o de nutrientes, além de variar com o estágio 

fisiol6gico, depende também de outros fatores, como teor de 

nutrientes da folha e disponibilidade de nutrientes do solo. 

WILL (1957) verificou que a variaç:�o dcJs teoreis 

de nutrientes em árvores de P. radiata foi a seguinte: Ca e P 

aumentaram com a idade das acículas, enquanto qw?. N e Mg 

diminuíram. No entanto, resultados discordantes seriam 

esperados para o P, pois os teores deste elemento nas aciculas 

jovens, geralmente, s�o superiores àqueles das maduras. Este 

fato pode ser explicado pela alta mobilidade do P na planta, 

juntamente com N e Mg, que redistribuem-se dos 6rg�os mais 

velhos para as partes novas em crescimento. 
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WELLS L METZ (1963), estudando a variaç�o dos 

teores de nutrientes em árvores de Pinus taeda, verificaram 

que as aciculas jovens do ano vigente mostraram maior 

sensibilidade às mudanças do estado nutricional de P e K do 

que as ac::iculas c::om 1 ano de idade. Por outro lado, as 

aciculas com um ano de idade foram mais sensíveis em refletir 

mudanças dos teores de Ca e Mg. Estes resultados discordam das 

suposiçOes de BOULD (1983) e MARSCHNER (1986>, provavelmente, 

porque em condições de campo nlo existe um controle sobre o 

suprimento de nutrientes do solo para a planta. 

2.2.5. Estaç�o do ano mais favorável para amostragem 

Os teores de nutrientes das folhas s�o 

influenciados por fatores sazonais, que devem ser considerados 

nas etapas de amostragem e inter'pretaç�o dos dados pnra 

avaliaçlo nutricional de florestas (LEAF, 1973; VAN DEN 

DRIESSCHE, 1974). 

Variaç�es dos teores de nutrientes podem 

ocorrer ao longo do ano, comparando-se folhas do mesmo 1::?stá9io 

fisiol6gico, em funçio da redistribuiç�o de nutrientes. EMMERT 

(1959) concluiu, com base numa revis�o de 

conhecimento da mobilidade de nutrientes 

literatura, que o 

na planta pode 

auxiliar na escolha da estaç�o do ano mais favorável para a 

coleta de material vegetal para a análise química. 

Segundo BOUMA (1983), no geral, hê� tref.h,; ou mais 

fases distintas de crescimento das folhas nas diversas 

culturas. Na primeira fase, quando a folha está expandindo-se 

mais rapidamente, as mudanças dos teores de nutrientes e 

variaçôes durante o dia podem ser grandes. Associado à 

senescênc:ia, 

elementos 

freqüentemente, ocorre , redistribuiçio de 

m6veis para 6rg�os novos das plantas, 

conseqüentemente, mudanças significativas podem. ocorrer no 

final da estaç�o de crescimento. Para este autor, a coleta de 

folhas no meio da estaçã'o ele crescimento seria recomendada 

para a maioria dos trabalhos de amostragem para avaliaçâo 

nutricional, pois seria um período de relativa estabilidade. 
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LEAF (1973), no entanto, verificou que 

geralmente, ocorre uma reduç:�o do teor e do conteúdo de 

nutrientes móveis na folhagem durante a segunda metade da 

estaç:�o de crescimento, devido à redistribuiç:•o para as 

regiôes mais novas, para o crescimento do ano s&::guinte E' 

também como resultado da lixiviaç:ao das folhas pela chuva. 

MADGWICK (1963) mostrou que, para obtenç�o de 

dados objetivando comparaç:ôes entre difer·entes talhbes, a 

amostragem deveria ser realizada quando a distribuiç:�o de 

nutrientes dentro dos talhôes estiver relativamente 

estabilizada. Para este autor, os períodos mais satisfatórios 

para amostragem foram o final da estaç:�o de cr·esc:imento 

<ver�o> ou durante o período de dormência <outono e inverno). 

WHITE: ( 1954 > também recomendoLt que a 

amostragem para avaliaç:•o nutricional de P. rtisino;_-.,.a seja 

feita no final do outono ou inverno. l\lessas estaç:ôes, as 

acículas, provavelmente, seriam menos afetadas por mudanças 

fisiológicas, isto é, os teores dos nutrientes seriam mais 

constantes. Essa tendência sazonal de níveis máximos de 

nutrientes no ver�o e mínimos no inverno também foi relatada 

para outras espécies florestais <LEYTON, 1948). 

Por outro lado, MILLER (1966), estudando a 

variaçlo de nutrientes das acículas de 

estaçlo do ano para amostragem, 

P. taeda em funç:�o da 

encontrou essa 

estabilidade no outono e no inverno, sendo que maiores 

diferenças nos teore�, de N, p e 

primavera e outono, mas estas 

estatisticamente significantes. 

L.·• 

r•. durante a 

diferenç:as foram 

LEAF (1973) e VAN DE:N• DRIESSCHE ( 197 4) , 

baseados em revisbes de literatura, sugeriram que a amostragem 

seja realizada durante a estaçà'o de menor cr'escimento, apó�,;; a 

estaç:�o de maior crescimento. Para estes autores, como ocorre 

um estresse má:dmo de nutrientes neste período, itTformaçbes 
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mais consistentes do estado nutricional das plantas seriam 

fornecidas pela análise foliar. Entretanto, o menor 

crescimento, além de estar diretamente relacionado com uma 

baixa disponibilidade de nutrientes do solo, também depende de 

outros fatores, como bai:-to teor de água no solo e bai:-{a 

atividade fisiol6gica, principalmente em funç�o de condiç�es 

de temperatura e luminosidade, que influenciam na baixa taxa 

de produçlo de matéria seca. 

Segundo MILLER <1966) e PAYN & CLOUGH <1987>, 

nas localidades em que a temperatura média das minimas do mês 

mais frio nlro é baiHa, isto é, fica acima dt� 10ºC, a sL1posiç�o 

de um periodo dormente estável poderia n�o ser válida, 

especialmente, para espécies multinodais, como P. taeda ou P. 

radiata, que têm vários ciclos anuais de crescimento. 

De acordo com GOODALL t'{ GREGORY ( 1947), a 

estaç�o do ano mais favorável para amostragem varia de 

nutriente para nutriente. Assim, pode-se esperar que uma 

estaçlo do ano seja mais recomendável para alguns nutrientes, 

mas n�o para todos nutrientes. 

MEAD & PRITCHETT (1974> sugeriram que, desde 

que os teores dos elementos mais m6veis sRo influenciados pelo 

estresse ambiental, mais intensamente durante a estaç:•o de 

crescimento que no periodo dormente, as amostras de ac1culas 

para avaliaç:íl!o nutricional de P,. elliottii var. elliottii 

deveriam ser coletadas durante o primeiro período, isto é, do 

meio ao fim do ver•o, para elementos como N, P, Mg e Zn. Por 

outro lado, estes autores notaram que o teor de K nao tem uma 

estabilidade suficiente, ou seja, apresenta grandes variaç:eJes, 

até o outono. Assim, a amostragem tanto para K, como para os 

elementos menos m6veis, como Ca e Mn, deveria ser í"eita 

coletando-se aciculas durante o outono e inverno. 

Com relaç:�o às variaç:bes dos teores de K ao 

longo do ano, é preciso lembrar que este elemento é facilmente 

redistribuido internamente das folhas mais velhas para os 

6rgaos mais novos. Além disto, como n�o forma composto dentro 
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das plantas, o K pode ser facilmente lixiviado pela chuva. 

Isto deve-se, em parte, ao fato que cerca de 75¼ do total 

deste elemento na planta encontra-se no tecido na for•ma 

solúvel (MALAVOLTA, 1980). Portanto, é importante ressaltar 

que, os teores de nutrientes nas plantas e a redistribuiç�o 

dos mesmos relacionam-se com a disponibilidade de nutrientes 

e água do solo para as plantas. Assim, as generalizaçbes sobre 

recomendaçôes de elementos m6veis e pouco móveis para 

ava 1 iaçao nutric iona 1 devem ser evita das, já que pod('2ffi ser 

feitas conclusbes err6neas. 

MEAD (1984), através de revis�o de literatura, 

verificou que as variaçôes sazonais tendem a diferir 

marcadamente entre os nutrientes na maioria das espécies 

florestais. Para os elementos mais móveis, como N, P e K, 

existe uma tendência de teores mais baixos no meio do ver�o ou 

do outono, enquanto que para os pouco móveis, como Ca, há uma 

tendência de acúmulo durante o ver•o. 

2.2.6. Número de árvores a serem amostradas 

Qual o ndmero minimo de árvores que devem ser 

amostradas para avaliar o estado nutricional de um povoamento 

·florestal ?

O número de árvores a serem amostradas <n>, ou 

seja, a intensidade de amostragem, em determinados niveis de 

probabilidade e precis•o das estimativas da média, depende da 

magnitude da variância da amostra (WEETMAN & WELLS, 1990). 

A precisao com que o valor médio de qualquer 

teor foliar de nutriente pode ser estimado dependerá, 

provavelmente, da finalidade do estudo. Menor precis•o, 

provavelmente, seja necessária para determinar.,a e>dstência de 

deficiências nutricionais do que para estimar respostas 

quantitativas à fertilizaçl!o (VAN DEN DRIESSCHE, 1.974; SNot,JDON 

& WARING, 1982). Além disto, o número minimo de árvores a 

serem amostradas para representar as condiçbes de uma área de 

amostragem varia em funç�o do nutriente considerado. 
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Wehrmann1 (1959), citado por LAVENDER (1970), 

verificou que pelo menos 10 árvores devem ser amostradas para 

estimar os teoPes de N e P de um povoamento de Pinus 

sylvestris, 30 áPvores para K e Mg e 100 árvores para Ca. 

MEAD & PRITCHETT <1974) estudaram a variaçio 

dos teores de nutrientes em 12 árvores co-dominantes, 

semelhantes quanto à altura, di&metro e forma da copa de P. 

elliottii var. elliottii. Estes autores relataram que para N, 

P e Zn é necessário amostrar pouc;:-l.s árvore.;; <'.2, 7 e 3, 

respectivamente> para detectar diferenças entre médias de 10¼, 

enquanto que para K, Ca, Mg e Mn devem ser amostradas 

aproximadamente 20 árvores (26, 32, 18 e 27, respectivamente) 

para ser obtido a mesma precis�o. 

Segundo VAN DEN BURG (1976>, na prática, um 

nómero de 8 a 10 árvores é considerado suficiente para uma 

regular estimativa dos teores de macronutrientes das folhas. 

Geralmente, utiliza-se um intervalo de confiança de 95¼, com 

um erro em torno de 10¼. 

Para a avaliaç:�o dos micronutrientes, a 

si tuaç:l:Yo é muito mais c:omplic:ada do que para os 

macronutrientes. Na prática, a coleta de números muito 

elevados de árvores é inviável. Assim, uma menor precisi:'io 

estatística (erro de 15 ou 20¼) deveria ser adotada para Ca e 

micronutrientes, o que reduziria bastante o número de árvores 

a serem amostradas <VAN DEN BURG, 1976; MEAO, 1984). 

2.2. 7. Erros das estimativas dos teores de nutrientes 

As técnicas de análise química para avaliaç�o 

nutricional de povoamentos florestais, segundo LEAF (1973) e 

WEETMAN & WELLS (1990), têm dois objetivos: Ci) quantificar a 

variaç:�o natural que ainda nlo foi eliminada pela seleç:�o do 

1 WEHRMANN, J. Methodische Untersuchungen zur DurchfohrLmg von Nadel 
Analysen in Kiefernbestanden. <Investigations on methods of making 
needle analysis in Pine stands). Forstsviss. Cbl., 78 (3/4): 77-9, 
1959. 
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tecido para análise e (2) minimizar variaç:bes extrinsecas ou 

induzidas. As variaç:Oes naturais est•o associadas com 

características das espécies, como heterogeneidade genética, 

características individuais das plantas estágio de 

desenvolvimento das plantas, idade das árvores e fatorf.::>S 

ambientais. Por outro lado, a variaç:'ll!o induzida pode ocorrer 

devido à vários fatores: (1) condiç:à'o do tecido vegetal 

amostrado, como: contaminaç:�o por poeira da superfic:ie do 

tecido e danos aos tecidos por insetos ou doenças e 

(2) manuseio das amostras de tecido do campo até as 

preparaç:ôes analiticas, como: condiçbes de transporte, 

técnicas de secagem e moagem e técnic�s de subamostragem. Como 

dentro da variaç:ao da amostra nao se pode distinguir a parte 

associa�a a variaç:ao natural daquela induzida, estes autores 

recomendam mui to cuidado em todas as etapas no campo e no 

laborat6rio para restringir as variaç:bes extrinsecas. 

A maioria dos pesquisadores, frequêntemente, 

tiram conclusbes com base na amostragem de um pequeno nOmero 

de árvores por parcela, sem possuir informaç:aes sobre a 

variaç:•o dos teores de nutrientes dentro da parcela. Sendo 

assim, TAMM (1964) sugeriu a utilizaç�o de amostras compostas 

de folhas com a finalidade de reduzir os erros de amostragem. 

Segundo este autor, quando houver necessidade de maior 

precis•o, a amostragem de mais árvores seria melhor do que 

amostrar mais ramos de cada árvore, porqLte a variaç:�o dos 

teores de nutrientes entre árvores seria maior do q0e entre 

árvores. 

No entanto, Slitcher
1

(1984), citado por 

WEETMAN & WELLS (1990), sugeriu que as waria�ôes dentro da 

árvore seriam maiores que entre árvores. Estes dados 

conflitantes, provavelmente, devem-se ao Ltso de procedimentos 

1 SLITCHER, T.K. Seasonal variation in nitrogen and phosphorus 
compositíon of plantation grown American sycamore foliage. Raleigh, 
1984. <M.S. - North Carolina University) 
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diferentes de amostragem ou de diferenças inerentes aos 

povoamentos estudados. * importante ressaltar que, as 

variaç:etes dos teores de nutrientes entre árvores e dentro da 

árvore dependem de muitos fatores, como espécie, idad,2 do 

povoamento, manejo e disponibilidade de nutrientes do solo. 

Deste modo, as conclusees devem ser cautelosas e especificas 

para as condiç:ees de estudo. 

2 .. 3 .. Amostragem para avaliaça-o nutricional de povoamentos 

de espécies de Pinus 

Para ··as coniferas, freqüentemente, têm sido 

utilizado os seguintes procedimentos de amostragem para 

avaliaç:i!I:o nutricional: (a) coleta de ac:ic:ulas crescidas no ano 

vigente ("current year's gro1,1th 11 >; (b) de porç:bes ·finais de 

ramos de verticilos situados pró�-, imos ao topo até a metade 

super-ior da copa; (e) durante o outono ou inverno, 

preferencialmente entre os meses de setembro e dezembro 

(hE�misfér io norte) e (d> amostragem de 8 a 1 ti .êú'vores 

dominantes e/oLt c:o-domi na ntes por povoament13 <WHITE, 19�>·'+; 

TAMM, 1955; i�ELLS 8,. METZ, 1963; VELASCO 81, ALBAREDA, i C'/66; 

BAULE L FRICKER, 1970; LEAF, 1973; VAN DEN DRIESSCHE, 1974; 

Van den Burg 1
, 1984, citado por WEETMAN & WELLS, 1990). 

No entant;o, alguns pesquisadores 

questionado se este esquema de amostragem é o mais sensivel 

para detectar diferenças para os teores de todos os nLltrientes 

entre sítios ou entre tratamentos de fertilizaç:�o <WELLS & 

METZ, 1963; MILLER, 1966; LAVENDER, 1970; MEAD & PRITCHETT, 

1974; MEAD & WILL, 1976>. 

Os teores de nutrientes tendem a ser mais 

estáveis no outono e inverno e assim, geralmente, estes têm 

sido escolhidos para amostragem nos locais com climas 

temperados e frios (LEAF, 1973; MEAD, 1984). 

1 VAN DEN BURG, J. Foliar analysis for determination of tree nutrient 
status: A campilation of literature data. Rap. Nr. 414. 
Ri jkinsti tutut voar anderzoek in de bos-en landschapsbout,1 "De 
Dorschkamp", Wageningen, Netherlands, 1984. 
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Resultados discordantes foram encontrados por 

MILLER (1966) em plantaç�es de P. taeda localizadas no Estado 

do Mississipp i-EUA, sendo que os ni veis dos nutrientes das 

acículas n�o ficaram estáveis no outono e inverno. MEAD & WILL 

(1976), verificaram que o ·fim do verl3:o i'oi o período mais 

satisfat6rio para amostragem de P. radiata plantados na Nova 

Zelândia. Estes resultados encontrados para P. taeda (MILLER, 

1966) e P. radiata <MEAD & WILL, 1976) discordam da tendência 

apresentada na literatura para outras espécies de Pinus e do 

trabalho de WELLS & METZ (1963) com P. taeda. Isto deve-se, 

provavelmente, à inexistência de um período dormente estável 

nos locais com clima subtropical e temperatura média do mês 

mais frio acima de lO"C, proporcionando o hábito indeterminado 

de crescimento de ambas espécies. Para o P. taeda tem sido 

observado a ocorrência de vários ciclos anuais de crescimento 

em altura (2, 3 ou até 4/ano), dependendo de condições 

ambientais favoráveis <MILLER, 1966). 

Como a intensidade de amostragem necessária 

para detectar erros de lú a 20¼ da média va.ria muito de 

nutriente para nutriente, a maioria dos estudos ·têm 

recomendado a amostragem de aproximadamente 20 árvores 

dominantes e co-dominantes de Pinus spp. <MEAD & PRITCHETT, 

1974; MEAD L WILL, 1976; MEAD, 1984; WEETMANN & WELLS, 1990). 

MEAD & PRITCHETT (1974>, estudando o efeito da 

variaç•o sazonal para os teores de nutrientes em P. elliottii 

var. elliottii na Fl6rida-EUA, observaram qL1e a t�staç:::Yo do ano 

mais favorável para avaliaç•o de um nutriente pode n�o ser a 

mais adequada para todos os nutrientes. Deste modo, 

recomendaram a amostragem durante o ver�o' para· a determinaç:iko 

dos teores de N, P, Mg e Zn e durante o inverno para K, Ca e 

Mn. Estes autores sugeriram a amostragem de 20 ·árvores co

dominantes de P. elliottii var. elliottii, para L1m er'ro 

permitido de 10¼. Porém, este mesmo estudo mostrou que há 

necessidade de amostrar um número maior de árvores para 

estimar a média dos teores de K, Ca e Mn. Na prática, estes 



autores sugeriram que a amostragem seja feita duriH\tf� o 

inverno, que foi o período recomendado para amostragem do P, 

pois este elemento foi considerado o mais deficiente no solo. 

TRANI et al. (1983) e MALAVOLTA et al. (1989),

através de revis•o de literatura, recomendaram para o gênero 

Pinus a amostragem de aciculas recém-maduras, primárias, dos 

ramos do óltimo ano, durante o ver•o e também, para os últimos 

autores, no outono. De acordo com TRANI et al. (1983), deve-se 

coletar 10 aciculas por árvore, num total de 30 árvores. 

Nos estudos de avaliaç:•o nutricional de 

povoamentos de P. taeda e P. elliottii var. elliottii) 

conduzidos no Estado do Paraná (REISSMANN, 1981; REISSMAN & 

ZoTTL, 1987; VALER!, 1988) têm havido Ltma tendé�ncia de adotar 

a metodologia de amostragem de ZoTTL (1973), em que silio 

amostradas aciculas do segundo lançamento de ramos de 

eHposiç:�o norte (de intensa exposiç:íko à luz) do segundo 

verticilo superior de árvores dominantes 

durante o inverno. No entanto, DOLD�N 

e co-domi nantes, 

(1987), estudando 

povoamentos de P# taeda, com idades variando entre 15 e 16

anos, na RegiWo de Telêmaco Borba-PR, verificou que os teores 

de nutrientes <N, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn e B>, eHceto o P,

das aciculas do primeiro lançamento apresentaram maior 

correlaç:â'o linear simples com o crescimento das árvores do que 

os teores das aciculas do segundo lançamento, ambas;; de segundo 

verticilo. Os resultados obtidos por este autor sugerem o uso 

de aciculas de primeiro lançamento para avaliar o estado 

nutricional do P. taeda, discordando do esquema sugerido per 

ZoTTL ( 1973). 

Embora a literatura sob�e amostragem para 

avaliaç:•o nutricional seja muito vasta para o gênero Pinus, 

determinaç:ôes dos teores de nutrientes e prediç:íll'.b de respostas 

à fertilizaç•o usando análise foliar n�o têm sido bem 

sucedidas para o P. taeda e outras espécies em climas 

subtropicais e quentes, pois a maioria dos estudos restringem

se aos climas temperados e frios. 
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No Estado do Paraná, o P. taeda é a espécie do 

gênero Pinus mais plantada e mais recomendada, juntamente com 

o P. elliottii var. elliottii, sendo que a primeira espécie

apresenta um incremento volumétrico superior, quando plantada

nas Regiôes Bioclimáticas 1, 2 e 3, localizadas

respectivamente, no Centro-Sul, Zonas de transiç�o e Oeste do

Planante de Guarapuava (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA

AGROPECUÁRIA, 1986). Para o P. taeda, verifica-se a

necessidade de maiores investigaç�es sobre as variaçôes dos

teores de nutrientes dentro da árvore e entre árvores, em

diferentes estaçôes do ano, para desenvolver procedimentos de

amostragem mais detalhados para esta espécie, já que a

metodologia mais utilizada <ZeTTL, 1973) n�o têm sido

eficiente para todos os nutrientes em plantaçbes situadas em

regi�es de clima subtropical.



3. MATERIAL E MéTODOS

3.1. Descriç�o geral da área estudada

3.1.1. Localizaç�o 
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Os talhbes comerciais (016, 020A, 0208, 172, 

173 e 183) de P. t:aeda L. , utilizados para este estudo, 

localizam-se na Guarda Florestal (GF> Trinita da Fazenda Monte 

Alegre, de propriedade da empresa Klabin Fabricadora de Papel 

e Celulose S.A. O<FPC), no Munic:ipio de Telêmac:o Borba, Estado 

do Paraná. A área abrangida pelos talhões estudados é de 

aproximadamente 60 ha. 

A Fazenda Monte Alegre si tua-se entre 24º02' 02" 

e 24°'27'48" de latitLtde sul e entre 50°17' e 50°55' de 

longitude oeste (Figura 1). 

3.1.2. Relevo 

O local de estudo pertence ao segundo planalto 

de Ponta Grossa, cujo relevo é suave ondulado constituido por 

sedimentos paleozóicos <MAAC�<, 1968). A altit1..1de média da 

regilo é de 850 m e a altitude local é de aproximadamente 

883 m. 

3.1.3. Clima 

De acordo com os dados coletados nos dltimos 

20 anos (1972-1993) na estaç�o metereológica da empresa KFPC 

localizada nas proximidades de Lagoa, o clima da regi�o é do 

tipo Cfa da classificaç•o de Küppen. � um clima subtropical 

ómido com chuvas em todas as estaç�es do ano, podendo ocorrer 

seca no periodo de inverno, onde a temperatura· média do mês 

mais frio é menor que 1B
º

C e a temperatura do mês mais quente 

é superior a 22
º

C. As geadas slo pouco freqüentes, ocorrendo 

principalmente nas zonas de baixada. 
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Figura 1. Mapa do Estado do Paraná, mostrando a localizaç�o da 
área estudada. 
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Entre 1972 e 1993, a pluviosidade média anual 

local foi de 1.475 mm. Os meses mais chuvosos foram dezembro 

e janeiro (com médias acima de 165 mm) e os mais secos foram 

julho e agosto (com média de 74 mm para o último), que 

coincidem com a estaç:�o de inverno. Entretanto, mesmo com 

diminui ç�o dos totais p luv iomét ricos durante o inverno, a 

pluviosidade distribuiu-se quase uniformemente ao longo do 

ano. 

A temperatura média anual, nos últimos 20 anos, 

foi ao redor de 19°C • A temperatura média do mês mais quente 

(fevereiro) foi de 22,4ºC, enquanto a do mês mais frio (junho) 

foi de 15 ,3ºC. 

3.1.4. Ve9etaç�o primitiva 

A vegetaç:iro primitiva e-ra represen t;ada 

floresta subtropical perenifólia constituida po-r 

por 

três 

estratos: o inferior posuindo e-rvas, arbustos e gramineas; o 

médio, com Podocarpus, pimentei-ra, gua-ramirim, erva-mate, 

caroba, bracatinga, guariroba e o superior com araucária, 

imbuia, cedro, canela e outras espécies folhosas de grande 

porte <EMBRAPA �,. FUNDAÇ�O INSTITUTO AGRONÔMICO DO PAHANA, 

1984). 

3.2. Solos 

De acordo com um levantamento feito pela 

empresa KFPC, duas unidades de solo predominam na área 

estudada: (1) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO álico com A moderado, 

textura argilosa a média-arenosa, fase campo, relevo plano a 

suave ondulado (denominado de LEa) - ocorrendo nos talhbes 

016, 020A, 0208, 172 e 173, e LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO álico 

com A moderado, te:-ttu-ra média-arenosa,, fase- campo, rf�levo 

suave ondulado (denominado de LVa> - ocorrendo no talh&o 183. 

3.3. Povoamentos 

Os seis talhbes de P. taeda estudados (016, 

020A, 0208, 172, 173 e 183>, com idades de plantio entre 6 e 

11 anos, foram selecionados com base nos invent;ários anuais 
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realizados pela empresa KFPC, por apresentarem baixas 

produtividades, pertencendo às classes de crescimento de sitio 

IV e V, segundo MACHADO (1978>. A GF Trinita, onde situam-se 

os talhbes amostrados, é uma das áreas mais problemáticas em 

termos nutricionais dentro da Fazenda Monte Alegre. No geral, 

os povoamentos de Pinus spp. da Trinita apresentam incrementas 

volumétricos inferiores àqueles de outros áreas dessa Fazenda. 

Alguns aspectos silviculturais importantes para 

os seis talhôes amostrados slo apresentados na Tabela 1. Com 

relaç:ao ao regime de manejo de desbastes, o povoamento mais 

jovem de P. taeda com 6 anos de idade (talhôes: 16, 020A e 

0208) nã'o sofreu esta i ntervenç:�o, que çiera lment€:� oc:01�r'e:� na 

idade de 7 anos nesta empresa. Por outro lado, no povoamento 

de 11 anos de idade <talhbes: 172, 173 e 183) esta prática 

ocorreu em 1988, onde realizou-se o 1 ° desbaste do tipo misto, 

seletivo e sistemático na 5 ª linha. Na l<FPC, o 2° desbaste 

geralmente, é feito em plantaç:bes c:om cerca de 10 anos de 

idade, mas essa prática pode variar de acordo com necessidades 

especificas e ocasionais da empresa. Em ambos povoamentos n�o 

foi feito aplicaç�es de corretivos e fertilizantes. 

A Tabela 2 apresenta os dados dendrométricos 

para os talhbes amostrados, obtidos a partir do inventário 

realizado em fevereiro de 1992. 

3.4. Caracterizaç�o dos solos dos povoamentos 

Em fevereiro de 1992, foram feitas cinco 

tradagens dentro de parcelas permanentes (com aproximadamente 

600 �; Tabela 2) de cada um dos seis talhbes amostrados, com 

a finalidade de caracterizar a fertilidade do solo e a 

granulometria. Em cada tradagem foram coletadas três amostras 

simples nas seguintes profundidades: 0-20, 20-40 e 40-60 cm, 

que ap6s homogeneizadas por profundidade, constituiram três 

amostras compostas por parcela (ou talhao). 
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Tabela 1. Caracterizaçlo dos povoamentos de P .. taeda • 

Talhâ'o Plantio Area Espaçamento Desbaste Uso anterior 
inicial do solo 

mês/ano ha m x m nQ/ano 
016 1/1986 10,5 2,50 X 1,50 o eucalipto 
020A 2/1986 9,6 2,50 X 1,50 o eucalipto 
020B 2/1986 12,4 2,50 X 1,50 o eucalipto 
172 5/1981 13,6 2,50 :< 1, 70 1/1988 campo nativo 
173 5/1981 7,3 2,50 X 1,70 1/1988 campo nativo 
183 5/1981 5,9 2,50 X 1, 70 1/1988 campo nativo 

Tabela 2. Características dendrométricas dos povoamentos de P .. taeda.
Dados do inventário de fevereiro de 1992

...

H
ª H domb

N
º 

.• 

Talha'□ Idade do Area da DAP de Area 
povoamento parcela médio árv/ha basal 

anos m2 cm ----- m m2/ha 
016 6 565,0 12,4 11, 1 12,9 2.602 34,6 

020A 6 578,9 11,0 9,0 11,0 2.487 29,0 
020B 6 576,6 11,6 8,3 9,7 2.862 32,5 

172 11 662,0 18,3 15,4 16,3 1.148 31,4 
173 11 657,9 17,6 14,7 16,3 1.231 31, 2 
183 11 607,2 20,5 17,6 19,3 1.136 39,4 

ª Altura total média da parcela 
b Altura média das árvores dominantes da parcela. 
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A análise química de solo constituiu-se nas 

determinaçbes de: pH em CaC1
2 

<0,01 M>; matéria orgânica (C 

orgânico); P resina, K, Ca e Mg <extrator: resina de cátions 

e ânions>; alumínio (extrator: KCl 1N) e micronutrientes - Cu, 

Mn, Zn (extrator: DTPA> e Fe, conforme métodos descritos por 

CATANI & JACINTHO (1974) e RAIJ & QUAGGIO (1983). 

Os resultados das análises química e 

granulométrica das amostras de solo s§:o apresentados nas 

Tabelas 3 e 4, respectivamente. 

Na Tabela 3 verifica-se que, cem base na 

classificaç:�o desenvolvida para culturas agrJ.colas <R{HJ, 

1991b), tanto o LEa como o LVa, possuem elevada acidez, teores 

médios de matéria orgânica, baixos a muito baixos teores 

de bases trocáveis <K, Ca e Mg) e P resina, saturaç§:o por 

bases <V> muito baixa, elevados niveis de Al trocável, altos 

a médios teores de cobre e teores médios a baixos de zinco. 

A Tabela 4 revela que os solos dos talhões 016, 

020A e 020B (povoamento com 6 anos de idade) s�o bastante 

homogêneos com relaç:§:o à composiç�o granulométrica, como 

indicam as texturas dos mesmos. Por outro lado, os solos dos 

talhbes 172, 173 e 183 (povoamento com 11 anos de idade) 

possuem maior variabilidade textural. 

3.5. Amostragem para avaliaç�o nutricional dos povoamentos 

3.5.1. Seleç�o das árvores 

Com base nos dados do inventário realizado em 

fevereiro de 1992, as árvores de cada parcela permanente dos 

talheles selecionados foram distribLlidas em oito cJ.asser::; de 

diâmetro, com intervalos de 2 cm para o povoamento com 6 anos 

de idade e de 2,5 cm para àquele com 11 anos.-

Numa etapa seguinte, nas proximidades destas 

parcelas, foram selecionadas aleatoriamente duas árvores 

normais (n�o bifurcadas) em cada uma das oito classes de 

diâmetro. Deste modo, em todos os talhe,es estudados amostrou

se uma árvore em cada uma das classes de diâmetro, durante o 



-·rr") 

..:.:i� 

Tabela 3. Análise quiaíca de a1110Stras de solos coletadas nos povoaaentos de Pinus taeda. 

Talh�o Solo Prof p.r l10 p K+ ca2* ttg
2+ H+Al s"fP CTC Al3+ 

V Cu Fe Mn Zn 

CIII ¼ mg/dm3 cmol/kg Y. ----- 1119/kg -------

016 LEa 0-20 4,10 4,13 2,6 0,09 0,26 0,18 7,16 0,5 7,7 2,30 b,9 1,27 23,9 7,80 0,23 

20-40 4,10 3,65 1,8 0,05 o,oa 0,11 7,16 0,2 7,4 2,10 3,2 1,19 25,7 4,12 0,26

40-60 4,20 2,94 1,0 0,03 0,04 o,oa 6,11 0,2 b,3 1,55 2,4 0,85 15,7 4,34 0,20

020A LEa 0-20 4,05 4,44 2,8 0,09 0 106 0,02 7,55 0,2 7,7 2,35 2,2 0,90 34,0 1,60 0,16 

20-40 4,10 3,73 1,6 0,03 o,oa 0,02 6 179 0,1 6,9 1,85 1,9 1,06 28,7 1,68 0,21

40-60 4,10 3,25- 1,0 0,05 0,06 0,02 6,11 0,1 6,2 1,50 2,1 0,99 21,4 2,94 0,20

0208 LEa 0-20 4, 10 5,24 4,2 0,07 0,39 0,30 7,95 0,8 8,7 2,35 8,7 1,24 36,8 8,34 0,24 

20-40 4,10 4,68 1,6 0,06 0 106 0109 7,16 0,2 7,4 2,25 2,9 1,39 29,6 4,24 0,18

40-60 4,15 3,65 1,2 0,10 o,oa 0 102 6,44 0,2 6,6 1,60 3,0 1,03 20,7 5,54 O,lb

172 LEa 0-20 3 180 4,13 4,0 0,05 0,10 0,07 10,35 0,2 10,b 4,35 2,1 0,35 92,4 1,00 0,28 

20-40 3,95 3,02 2,0 0,05 0,06 0,05 8,39 0,2 8,6 3,30 1,9 0,43 74,8 0,78 0,19

40-60 4,05 2,22 1,0 0,03 0,02 0,03 5,80 0,1 5,9 2,75 1,4 0,24 38,9 1,44 0,15

173 LEa 0-20 3,95 2,54 2,2 0,03 0,Ob 0,0ó 5,22 0,2 5,4 2,35 2,8 0,59 44,7 2,12 0,16 

20-40 4,05 2,0b 1,2 0,03 0,02 0,04 4,4b 0,1 4,6 1,90 2,0 0,50 31,4 1,16 0,22

40-60 4,10 1,51 0,8 0,03 0,02 0,02 3,61 0,1 3,7 1,60 1,9 0,38 17,9 1,10 0,13

183 LVa 0-20 3,95 2,62 3,2 0,07 0 108 o,oa 5,05 0,2 5,3 2,20 4,4 1,25 67,1 1,48 0,20 

20-40 4,00 2,38 2,0 0,05 0,Ob 0,08 3,81 0,2 4,0 1,95 4,8 1,18 35,7 6,72 0,21 

40-60 4,00 2,14 1,4 0,05 O,Ob 0,06 4,23 0,2 4,4 L,b5 3,'L. 1,04 30,0 6,% 0,16

ª pH em CaC12•
b Soma de bases. 
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Tabela 4. Anãlise gr10010llétrica1 de a110Stras de solos coletadas nos povoamentos de

Pinus taeda. 

Talhto Solo Prof Areía grossa Areia fina Areia total Silte Argila Textura 

cm --------------------- ¼ ---

016 LEa 0-20 4 3B 42 10 48 

20-40 6 29 35 10 55 argilosa 

40-60 4 27 31 11 58 

020A LEa 0-20 4 40 44 7 49 

20-40 4 37 41 6 53 argilosa 

40-60 3 34 37 7 56 

020B LEa 0-20 5 34 39 10 51 

20-40 4 30 34 9 57 argilosa 

40-60 4 27 31 9 60 

172 LEa 0-20 13 44 57 17 26 

20-40 11 44 55 19 26 média-argilosa 

40-60 10 39 49 21 30 

173 LEa 0-20 22 50 72 6 22 

20-40 26 48 74 4 22 média-arenosa 

40-60 20 44 64 8 28 

183 LVa 0-20 26 54 80 4 16 

20-40 2B 49 77 5 18 média-arenosa 

40-60 32 46 78 4 1B 

ª Método do densimetro. 
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ver�o (fevereiro de 1992), enquanto que as 01..ttras oito árvores 

por parcela foram amostradas no inverno (julho de 1992). As 

árvores amostradas no povoamento com 6 anos de idade possuiam 

di&metro médio de 12,3 ± 4,4 cm e altura média de 10,0 ± 1,6 

m. No povoamento com 11 anos, o diâmetro médio e a altura

média das árvores amostradas foram de 17,8 ± 5,8 cm e 15,6 ±

1,5 m, respectivamente.

3.5.2. Amostragem das aciculas 

A metodologia de amostragem utilizada baseia-se 

em COCHRAN & COX {1975} e COCHRAN (1977). 

Em cada povoamento de P. taeda, no ver&'o e;;:• 

quinzena de fevereiro) e no inverno <2ª quinzena de julho>, 

árvores selecionadas em todas as classes de dilmetro foram 

amostradas, coletando-se porç:ôes finais de ramos localizados 

em três posiç:ôes da copa (superior, mediano e inferior). A 

amostragem no ter�o superior da copa iniciou-se a partir do 2º 

verticilo, pois pode ocorrer grandes variaçbes dos teores de 

nutrientes nas acículas presentes nos ramos do 1° verticilo, 

devido aos altos níveis hormonais presentes nas brotaç:bes 

apicais <HOCKMAN et al., 1989). 

Os ramos, coletados em quatro pontos ortogonais 

da mesma posiç�o da copa, foram colocados em sacos plásticos 

perfurados e identificados. Posteriormente, no laborat6rio, a 

partir destes ramos selecionou-se aciculas de dois estágios 

fisiol6gicos (jovem e madura). 

A determinaç�o do estágio · fisiol6gico da 

acícula foi feita com base na posiç:13:o da mesma nos ramos 

curtos (ou pequenos). Foram denominadas de acículas jovens 

àquelas acículas dispostas na parte superior�, <terminal ou 

lateral) dos ramos, crescidas na mesma estaçao do ano que foi 

realizada a amostragem ou crescidas previamente',· com 2 a 5 

meses de idade, com comprimento superior à 5 cm (parcial ou 

totalmente expandidas). Por outro lado, as aciculas maduras 

com apro:dmadamente 1 ano de idade, encontram-se na parte 

inferior dos ramos. 
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Para cada posiçlo amostrada na copa, duas 

amostras compostas de aciculas jovens e maduras (100 

aciculas/amostra> foram obtidas e colocadas em sacos de papel 

identificados. Assim, cada árvore abatida forneceu 6 amostras 

compostas de aciculas, totalizando-se 48 amostras (8 árvores 

x 6 amostras> por talhao e por estaç•o do ano. 

A Figura 2 apresenta esquematicamente os locais 

de amostragem dentro da copa das árvores, mostrando as 

posiç:f:les de coleta de aciculas na copa e as posiç:bes das 

aciculas nos ramos curtos. 

3.6. Análise qufmica das acfculas 

As amostras de aciculas foram secas em estufa 

(65 ± 5ºC>, trituradas para passar em peneira de 1 mm. A 

matéria orgânica das ac ic:ulas secas foi destruida, com a 

transferência dos nutrientes para soluçbes, nas quais estes 

foram determinados por análises quimicas. 

A determinaç•o dos teores totais de macro <N, 

P, K, Ca, Mg, S) e micronutrientes <B, Cu, Fe, Mn e Zn> foi 

feita de acordo com a metodologia descrita por SARRUGE & HAAG 

(1974> e BATAGLIA et al. (1983). 

3.7. Análise dos dados 

3.7.1. Análise estatística 

Os valores obtidos foram analisados através de 

estatísticas simples, análises de variância e teste de Tukey 

ao nivel de 5¼ de probabilidade, empregando-se procedimentos 

estatistic:os do Sistema SAS <SAS, 1987). 

Os dados referentes aos teores de nutrientes 

foram submetidos à teste de normalidade e de homogeneidade das 

variâncias. Como os dados nllio tinham distr'ibuiç.�o norma 1, para 

normalizar e homogeneizar suas variâncias, os teores de N, K, 

Ca, B, Fe, Mn e Zn foram transformados e� · log(x); os 

referentes a P e S foram transformados em arcsin CRQCx/100)] 

e os teores de Mg e Cu foram transformados em RQ(x), onde RQ 

equivale a raiz quadrada. 
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Figura 2. Diagrama esquemática mostrando os locais de 
amostragem dentro da árvoreg posiçWo da copa e 

estágio fisial6gico das aciculas. 
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Foram feitas análises de variância para cada 

nutriente, testando-se três modelos fatoriais com estrutura 

hierárquica <COCHRAN & COX, 1975). Para avaliar a amostragem 

e estabelecer campa raç:l:1es entre idade do povoamento e estaçi;io 

do ano, o estágio fisiol6gico da acicula dentro da posiç:�o de 

amostragem na copa foi confundido com o resíduo (Quadros 1 e 

2). Utilizou-se também um modelo para comparar todos os 

fatores estudados e algumas interaç:�es importantes (Quadro 3). 

3.7.2. Número de árvores a serem amostradas 

Os dados dos coeficiente de variaç�o <CV) dos 

teores de nutrientes foram utilizados para estimar a 

intensidade de amostragem. 

Para cada povoamento, foi calculado o número de 

árvores necessárias a serem amostradas (n) para estimat' a 

média dos nutrientes. A f6rmula utilizada foi a seguinte: 

n = [ Ct2 
:{ CV2 J / CE¼)2 

onde: n é o n�mero mínimo de árvores a serem amostradas por 

povoamento; t é o valor tabelado para uma probabilidade 

desejada e n-1 graus de liberdade, sendo neste estudo, igual 

a 1,96; CV é o coeficiente de variaç:�o dos teores de 

nutrientes e E¼ é o erro permitido em porcentagem. 

No presente trabalho, admitiu-se valores de 5, 

10, 15 e 20¼ de erro da média e um nivel de 5¼ de 

probabilidade para o valor t. Geralmente, na área florestal o 

erro adotado é de aproximadamente 10¼. 

3.7.3. Critério para a escolha do local e intensidade 

de amostragem 

Para a padronizaç:�o de um método de amostragem 

visando à recomendaç�o para avaliaç:�o -nutricional de 

povoamentos de P. taeda foi elaborado uma seqüência de 

procedimentos, descritos a seguir. 

Na primeira etapa, selecionou-se a estaç�o do 

ano que apresentou os menores coeficientes de variaç�o <CV) 

para cada um dos teores de nutrientes, nos diversos locais de 

amostragem. Os locais com os menores coeficentes de variaç�o 
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mostram onde a variabilidade entre as árvores foi mínima e 

sendo assim, mais estável para cada nutriente. 

Em seguida, dentro da estaç�o do ano 

selecionada, verificou-se qual o estágio fisiológico da 

acicula que revelou as maiores variaçôes (diferença entre 

valor máximo e minimo) para os teores dos nutrientes dentro da 

copa da árvore. 

estágio 

Na terceira etapa, com 

fisiológico da acicula mais 

o conhecimento 

satisfatório papa 

do 

sef' 

amostrado, determinou-se a melhor posiç•o da copa para 

amostragem, através do valor mais baixo de CV. 

Por último, a intensidade de amostragem foi 

encontrada tendo-se como base o valor do CV do local <estágio 

fisiológico da acicula e posiç•o da copa> mais favorável para 

amostragem, considerando-se erros de amostragem de 5 a 20¼. 

Quadro 1. Esquema da análise de variância dos dados utilizado 
para avaliar a amostragem. 

Causas de Variaçao 

PaPcela 
.. 

Arvore <Pircela) 
Posiçlà:o <Arvore> 
Resíduo 

Total 

Grau de Liberdade 

2 

21 
48 
72 

143 
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Quadro 2. Esquema da análise de variância dos dados empregado 
para comparar o efeito da idade do povoamento e da 
estaç�o do ano. 

Causas de Variaç:&o 

Idade do povoamento 
Estaç:ro do Ano 
Idade :-: Estaç:ro 
�arcela <Idade x Estaç:ro> 
Arvore (P�rcela) 
Posiç:ro (Arvore) 
Residuo 

Total 

Grau de Liberdade 

1 
1 
1 
8 

21 
16 

527 

�.':.75 

Quadro 3. Esquema da análise de variância dos dados utilizado 
para comparaçbes gerais entre os fatores estudados. 

Causas de Variaç:Wo 

Idade do povoamento 
Estaç:â'o do Ano 
Posiç:ro 
Acicula 
Parcela 
., 

Arvore 
Idade :-: Estaç:ro 
Idade :-: Pos í ç:â'o 
Idade :-: Acicula 
Estaç:Wo x Posiç:Wo 
Estaçro x Acicula 
Posiç:ro x Acicula 
Resíduo 

Total 

Grau de Liberdade 

1 

1 
, .. , 
..::. 

1 

7 
1 
, .... 
.. :::. 

1 
2 
1 
,., 
..::. 

527 

575 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Nitrogênio

40 

Os fatores estudados que mais afetaram os 

teores de N das aciculas, conforme os resultados da análise de 

variância comparativa (Quadro 3>, foram: estaç�o do ano <F= 

237,57; P<0,01>, posiç::ro de amostragem na copa <F= 53,80; 

P<0,01>, idade do povoamento CF= 5,63; P<0,05) e posiç:�o da 

árvore (classe de diâmetro) no povoamento (F= 4,76; P<0,01). 

No entanto, n�o houve efeito significativo do estágio 

fisiol6gico da acicula a ser amostrada <F= O,OB ns>. 

Na Tabela 5 s�o apresentados os resultados das 

variaç:�es dos teores de nitrogênio das aciculas e a 

intensidade de amostragem para os povoamentos de P. taeda. Dos 

nutrientes estudados, o nitrogênio foi o que apresentou os 

parâmetros mais baixos de variaç:•o. 

4.1.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de N das aciculas variaram de 12,6 a 

25,2 g/kg para o povoamento com 6 anos de idade e de 11,8 a 

24,1 g/kg para àquele com 11 anos de idade. 

Os teores médios de N foram significativamente 

CDMS= 0,3) superiores para o povoamento mais jovem (17,6 g/kg) 

do que os teores do povoamento mais velho (17,2 g/kg). 

Entretanto, como essas diferenças s�o muito pequenas, na 

prática, considera-se estes valores semelhantes. 

Estes resultados concordam com àqueles 

apresentados por VALERI (1988), sendo que os teores médios de 

N das aciculas do 2° lançamento do 2° verticilo superior foram 

mais altos no povoamento de P. taeda com 7 anos do que os 

teores dos povoamentos com 10 e 14 anos. 
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Tabela 5. Teores (mini110, úxi110 e llédio), variaçbes entre árvores (C.V.) e 
intensidade de amostragee para avaliaçlo nutricional do nitrogênio (N) de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaçlo 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaçto Posiçto Aciculi 

povoamento do ano da copa 

6 

11 

Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Invernod Superior Jovem 

Verto 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Inverno Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Teor de N nb onde o erro é 

Min. Máx. Médio C.V. 5 10 15 20

------ g/kg ------ ----- ¼ 
13,2 19,7 16,7 10,4 17 4 2 

14,3 21,8 17,2 10,5 

13,2 22,5 16,6 12,3 

13,2 18,2 15,9 10,1 

12,6 19,9 15,3 11,0 

13,0 18 18 15,4 10,0 

17,2 23,8 20,5 s,s 

16 1 7 23 1 4 20,1 8 1 5 

16,0 23,8 19,2 9,9 

14, l 23, O 19, O 1 O, 2 

14,3 21,6 17,9 11,1 

17 4 2 

23 6 3 

16 4 2 

19 5 2 

16 4 2 

12 3 2 

11 3 1 

15 4 2 

16 4 2 

19 5 2 

13,0 25,2 17,7 17,1 45 11 5 

13,3 24,1 17,0 12,7 25 6 3 

13,ó 23,0 17,3 12,7 25 6 

14 10 18 19 15,B 7 1 9 10 3 

13 14 23,B 16,7 12 16 25 6 

12,7 17,9 15,2 9,1 13 3 

11,B 21 1 6 15 1 7 13,4 28 7 

15,3 23,0 19,0 10,6 17 4 

14,8 23,4 18,9 11,1 19 5 

3 

1 

3 

1 

3 

2 

2 

14,4 23,2 19,0 12,4 24 6 3 

14,3 21,1 18,'5 9,6 14 4 2 

14,0 20,9 17,3 10,6 17 4 2 

12,7 20,4 16,6 11,9 22 6 3 

1 

1 

2 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

b Estágio fisiológico. 
Número de árvores necessário para estimar a média dentro de diferentes intervalos de 
confiança e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 
limites. 

� Meio de fevereíro de 1992. 
Meio de julho de 1992. 



4.1.2. Efeito da estaç�o do ano 

Os teores médios de N das aciculas 

significativamente (DMS= 0,3) mais altos no inverno 

g/kg> do que no ver•o (16,2 g/kg). 
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foram 

< 18,6 

Teores máximos de N durante o inverno est•o de 

acordo com diversos trabalhos com coniferas <WELLS & METZ, 

1963; MEAD 81. PRITCHETT, 1974; MEAD g,. WILL, 1976; MEAD, 

1984; PAYN & CLOUGH, 1987). Por outro lado, WHITE <1954> e 

LEYTON (1958) observaram valores máximos de N no ver�o para P. 

resinosa e outras coniferas, respectivamente. 

No ver•o, as árvores est�o sob grande estresse 

nutricional, devido à diminuiç•o dos teores de nutrientes. A 

razao para essa queda dos teores de nutrientes, provavelmente, 

relaciona-se com a reduistribuiçao dos elementos mais m6veis, 

como o N, das ac ic:ulas maduras para as partes novas em 

cr-escimento. Segundo SANDS 81. MULLIGAN (1990), a c:iclagem 

interna de nutr-ientes é primariamente gover-nada pela taxa de 

crescimento das ár-vores. Conseqüentemente, teores mais baixos 

de N encontrados durante as estaçaes de maior- crescimento, 

pr-ovavelmente, devem-se ao efeito de diluiç�o. Enquanto que, 

no inverno, o aumento dos teores de N pode ser explicado pelo 

menor- crescimento das árvores, causando uma "concentraç:�o do 

nutriente". 

4.1.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Houve diferença altamente significativa para os 

teores de N entre as árvores, selecionadas em todas as clas1::;es 

de diâmetro, dos povoamentos de P. taeda estudados. 

Com relaç�o ao povoamento co� 6 anos de idade, 

observou-se diferenças estatisticamente significantes para os 

teores de N das ac iculas entre as árvores, amostradas no 

inverno (F= 1,96; P<0,05), mas no verao, n�o ho�ve diferenças 

significativas (F= 1,60 ns). 

Por- outro lado, no povoamento com 11 anos de 

idade, houve difer-enças significativas entre as árvores CF= 

2,56; P<0,01) somente no ver�o. 
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Houve interaç•o altamente significativa entre 

idade do povoamento e estaç:io do ano <F= 9,22; P<0,01), devido 

às diferenças quanto ao comportamento sazonal do nitrogênio 

entre os povoamentos com 6 e 11 anos de idade. 

Durante o ver•o, no povoamento com 6 anos de 

idade, observa-se Llm aumento das ta:-:as de crescimento e 

reduçWo nos teores de N (efeito de diluiçlo), tornando-se 

menor a variabilidade e:dstente entre ,:i.s árvores, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro. Por outro lado, 

no inverno, as variaç�es dos teores de N entre as árvores 

aumentam devido ao menor crescimento neste período do ano. 

Estes resultados relacionam-se com o estágio inicial do 

desenvolvimento da floresta (do plantio até o fechamento das 

copas>, no qual encontra-se o povoamento com 6 anos de idade, 

em que existe uma dependência muito grande do suprimento de 

nutrientes do solo (ATTIWILL, 1979; MILLER, 1981). No entanto, 

em períodos de maior crescimento, as quantidades de nutrientes 

fornecidas pelo solo sWo insuficientes para que os teores nas 

plantas sejam mantidos constantes e assim, verifica-se níveis 

mais baixos de nutrientes nas plantas. 

Com o avanço da idade do povoamento (após o 

fechamento das copas), de acordo com JORGENSEN et al. (1975) 

e MILLER (1981>, o crescimento das árvores depende mais da 

ciclagem interna de nutrientes do que do suprimento externo de 

nutrientes. Assim, as diferenças entre as árvores do 

povoamento com 11 anos revelam-se maiores durante o verWo, 

onde ocorre um aumento da ciclagem interna de N, devido à alta 

mobilidade deste elemento na planta. No inverno, como existe 

menor crescimento e menor redistribuíç::àlo de- N, diminuí a 

variabilidade existente entre árvores para este nutriente. 

Para avaliaçlo dos teores de· -N, pode-se 

amostrar árvores, selecionadas em qualquer classe de diâmetro, 

no verlo, para o povoamento com 6 anos e para àquele com 11 

anos, no inverno. Neste caso, qualquer árvore pode representar 

o estado nutricional do nitrogênio do povoamento, discordando
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das afirmaçôes de MADGWICK (1963>, em que este autor sugeriu 

que nenhuma árvore média poderia representar o povoamento em 

termos nutricionais. 

4.1.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Pela análise de variância (Quadro 3) e teste de 

Tukey, verificou-se teores médios de N signific:ativament;e 

CDMS= 0,5> mais altos na posiç�o superior da copa (18,3 g/kg), 

intermediários no meio (17,6 g/kg) e menores na posic:á'cJ 

inferior da copa (16,4 g/kg). Teores de N aumentando da base 

para o topo da copa corresponde ao padr•o de distribuiç�o dos 

teores foliares na copa do tipo II, identificado por VAN DEN 
, 

DRIESSCHE (1974). Estes resultados confirmam àqueles 

apresentados para P. taeda por SMITH et al. (1970). Por outro 

lado, WELLS 81. METZ (1963) verificaram que os teores de N 

aumentam do topo para a base da copa (tipo III) de árvores de 

P. taeda, com 5 anos de idade. Enquanto que, WILL (1957) nâo

detectou nenhuma variaç�o para os teores foliares de N entre

as posiç�es da copa (tipo I) de árvores de P. radiata.

Para o povoamento com 6 anos de idade, 

verificou-se teores de N estatisticamente diferentes entre as 

posiçôes da copa de árvores amostradas tanto no ver�o (F= 

2,34; P<0,01) como no inverno <F= 3 7 40; P<0,01). é importante 

destacar que, no inverno, apro:dmadamente 45¾ da variaç:ill'.o 

total dos teores de N pode ser e:-:plicada pela variaç�o 

existente entre as posic�es de amostragem na copa, enquanto 

que, no verao, este valor reduziu para 35¾. 

Observou-se que, no povoamento com 6 anos de 

idade, a variaç:�o dentro da árvore foi significativamente 

maior do que a variaçao entre árvores, amoitradiis no inverno 

e verao. Resultados semelhantes àqueles mostrados por 

Slitcher1 (1984), citado por WEETMAN }l� WELLS (1990)·. 

1 SLITCHER, T.K. Seasonal vériation in nitrogen and phosphorus 
composi t íon of plantation grown American sycamore foliage. Ra leigh, 
1984. (M.S. - North Carolina University) 
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Para o povoamento com 11 anos, houve efeito 

significativo para os teores de N em funç:�o da posiçitio de 

amostragem na copa, somente no inverno 

Cerca de 21¼ da variaçitio total deste 

explicada pela variaç:ao dentro da copa. 

( F == 1 , 63 ; P < O , 05 ) • 

nutriente pode ser 

No inverno, a variaçao dos teores de N dentro 

da copa foi maior do que a variaç:Ro entre árvores �o 

povoamento com 11 anos, semelhante aos resultados obtidos para 

o povoamento mais jovem. Por outro lado, no ver�o, a variaç:�o

entre árvores foi maior do que a variaç:Ro dentro da árvore,

concordando com TAMM (1964). Com base nestes resultados,

observa-se que algumas vezes a variaç�o dos teores de

nutrientes entre as árvores é maior do que a variaçao dentro

da árvore, mas em outras vezes, ocorre o contrário. Assim,

generalizaç:bes devem ser evitadas para que n�o sejam tiradas

conclus�es err8neas.

4.1.5. Efeito do estágio fisiológico da acicuta 

Nao foram encontrados gradientes horizontais 

para N, pois nao houve diferença significativa <DMS== 0,3> para 

os teores médios de N entre as aciculas jovens (17,5 g/kg> e 

maduras (17,4) d6s povoamentos amostrados. Como o N tem alta 

mobilidade na árvore, este redistribui-se dos tecidos mais 

velhos e fisiologicamente menos ativos, para as partes novas 

em crescimento. No entanto, verificou-se que a contribuiç:�o 

deste mecanismo foi pequena, provavelmente, porque os teores 

de N no solo foram suficientes para a manutençWo de teores 

foliares de N relativamente estáveis. Por outro lado, WILL 

(1957) encontrou teores mais altos de N nas ac:iculas mais 

jovens de P. radiata. 1. 

4.1.6. Recomendaç�o de amostragem 

Para os povoamento de P. taeda com- 6 e 11 anos 

de idade nWo houve uma estaçlo do ano de maior estabilidade 

para os teores de N, pois a média dos coeficientes de 

variaçitio, tanto no inverno 

aproximadamente 11¼ (Tabela 5). 

como no ver�o, foi de 
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Para o povoamen-to c:om 6 anos de idade, os 

procedimentos de amostragem recomendados para avaliaç�o do N 

<Tabela 5) foram de coletar, durante o inverno, aciculas 

maduras da posic•o superior da copa em 11 árvores, 

selecionadas em todas as classes de di&metro, para um erro de 

amostragem de 5¼ ou 3 árvores para 10¼ de erro. 

Por outro lado, para o povoamento com 11 anos 

de idade, recomenda-se amostrar no inverno, aciculas maduras 

da posiçlo mediana ou superior da copa, em 4 ou 5 árvores, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro, para um erro de 

10¼. � preciso esclarecer que, para o povoamento mais velho 

houve um local de amostragem onde o coeficiente de variaç•o 

<7,9¼) foi mais baixo do que àquele do local recomendado, mas 

neste caso, as ac:ic:ula.s jovens n�o podem representar toda. a 

variabilidade existente para os teores de nitrogênio. 

Na prática, para a avaliaç�o do estado 

nutricional do nitrogênio em povoamentos de P. taeda sugere-se 

a amostragem durante o inverno, coletando-se acículas maduras 

da posiçlo superior ou mediana da copa, em aproximadamente 5 

árvores, selecionadas em todas as classes de di&metro, para um 

erro desejado de 10¼. 

Estes resultados confirmam o método de 

amostragem para avaliaçã'o nutricional de Pim.c:.=: spp. 

apresentado por ZoTTL (1973). 

WHITE (1954) concluiu que o inverno foi a 

estaç:ã'o do ano melhor para avaliar o N, semelhante ao 

encontrado no presente trabalho. No entanto, MEAD & PRITCHETT 

(1974> recomendaram que a amostragem para o N em P. elliottii

var. elliottii seja feita no verã'o. 

O emprego de folhas maduras para a avaliaçil!o do 

nitrogênio, bem como para outros elementos m6veis� foi também 

sugerido por BOULD (1983) e MARSCHNER (1986). DOLD�N (1987>, 

entretanto, constatou que os teores de N das aciculas do 
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1ª lançamento mostraram maior correlaç•o com o crescimento de 

P. taeda, com 15 a 16 anos de idade, do que os teores das

aciculas do 2° lançamento, ambas do 2° verticilo superior.

4.1.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

Para ZoTTL (1973) e REISSMANI\I (198U, os teores 

de N das a.e iculas do '.2° lançamento do 2° verticilo superior 

apresentados como sendo níveis bons, para diferentes espécies 

de Pinus e P. taeda com 8 anos de idade, variam entre 

15 e 22 g/kg e entre 18 e 23 g/kg, respectivamente. De acordo 

com ZoTTL (1973), teores de N inferiores à 12 g/kg sJro 

considerados deficientes para Pinus. 

Os resulta.dos dos teores médios de N das 

aciculas maduras do topo da copa, no inverno, correspondente 

ao sistema de amostragem de ZciTTL (1973), encontrados para os 

povoamentos de P. taeda com 6 (20 g/kg) e 11 anos (19 g/kg> 

sto considerados bons para este mesmo autor. 

Quanto aos locais recomendados para avaliaç�o 

nutricional do N no presente trabalho, observou-�'5e que os 

níveis das aciculas maduras do topo ou meio da copa, coletadas 

durante o inverno, foram superiores a 18 g/kg, considerados 

adequados para o crescimento norma 1 das árvores por ZoTTL 

(1973) e REISSMANN (1981). Sintomas visuais de deficiência de 

N n�o foram constatados. 

Os teores normais de N das aciculas podem ser 

relacionados aos teores médios de matéria orgS.nica do solo 

<Tabela 3), de acordo com a classificaç�o para fins agrícolas 

de RAIJ (1991b). WELLS L METZ (1963) encontraram correlaç�o 

altamente significativa entre teor de N do solo e de aciculas 

de P. taeda, com 5 anos de idade. L 

De modo geral, os resultados encontrados por 

DOLD�N (1987), REISSMANN & ZoTTL (1987) e VALERI-(1988) para 

povoamentos de P. taeda na Regi�o de Telêmaco Borba-PR, s�o 

semelhantes aos do presente trabalho. 
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REISSMANN ZoTTL C 1987) , estudando 

povoamento de P. taeda, com 15 anos de idade, constataram 

sintomas de deficiência de N. Os teores de N das aciculas do 

2° verticilo superior para povoamento sem sintomas visuais de 

deficiência, medianamente e fortemente afetados pela 

def ic iênc ia foram de 27, 7, 18, 2 e 14, 7 g/kg, respectivamente • 

4.2. FOSFORO 

Os fatores que mais afetaram os teores de P, 

com base na análise de vari&ncia (Quadro 3), foram: idade do 

povoamento <F= 115,70; P<0,01), estágio fisiol6gico da acicula 

<F= 76,29; P<0,01), posiç�o de amostragem na copa (F= 69,94; 

P<0,01), estaçRo do ano <F= 24,67; P<0,01) e posiç�o da árvore 

no povoamento <F= 4,74; P<0,01). 

Os resultados dos teores de f6sforo das 

aciculas e a intensidade de amostragem para os povoamentos de 

P. taeda, com 6 e 11 anos, s�o apresentados na Tabela 6.

4.2.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de P das aciculas variaram de 0,7 a 

1,9 g/kg e de 0,5 a 1,7 g/kg, respectivamente, nos povoamentos 

de P. taeda com 6 e 11 anos de idade. 

Teores médios de P foram estatisticamente 

diferentes <DMS= 0,03) entre o povoamento com 6 <1,20 g/kg) 

e 11 anos de idade (1,ú6 g/kg). Essa pequena diferença foi 

significativa devido aos bai:<as coeficientes de variaç::�o, mas 

na prática, estes valores s•c muito pr6ximos, sendo 

considerados equivalentes. 

O alimento dos teores de P com a idade das 

árvores foi também verificado por VALERI (1988). Este autor 

encontrou teores médios de P das acicul,as d-0 2º 

verticilo 

superior das árvores com 7, 10 e 14 anos, respetivamente, de 

1,10, 1,20 e 1,17 g/kg. 
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Tabela 6. Teores (mini110, 11áxi110 e médio), tJariaçtles entre árvores (C.V.)
intensidade de aostragem para avaliaçto nutricional do fósforo <P> de 
povoamentos de Pinus taeda. Estattsticas baseadas em 24 árvores por estaç':lo 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaç�o Posiç�o Aciculi Teor de P nb onde o erro é 

povoamento do ano da copa Min. Máx. Médio c.v. 5 10 15 20 

------ g/kg ------ ---------- ¼ ----------

6 Ver'áoc Superior Jovem 1,1 1,7 1 ,4 14,0 30 8 3 2 

Madura 1,0 1,5 1,2 12,2 23 6 3 2 

Mediana Jovem 0,8 1,9 1,2 18,6 53 13 6 3 

Madura 0,7 1,2 1,0 14,5 32 8 4 2 

Inferior Jovem o,a 1,6 1,1 18,B 54 14 6 4 

Madura 0,7 1,1 0,9 10,6 17 4 2 1 

Invernod Superior Jovem 1,0 1,5 1,3 9,0 13 3 2 1 

Madura 1,1 1 ,6 1 ,3 9,6 14 4 2 1 

Mediana Jovem 1,0 1,5 1,3 B,7 12 3 l 1

Madura 1 ,o 1,6 1,3 10,8 18 5 2 1

Inferior Jovem 0,9 1, 7 1,2 15,3 36 9 4 2

Madura o,9 1,7 1,2 15,2 36 9 4 2 

11 Verto Superior Jovem 0,9 1, 7 1,3 13,8 29 7 3 2 

Madura 0,0 1,3 1, 1 12,2 23 6 3 2 

Mediana Jovem O,B 1,4 1,1 13,9 30 8 3 

Madura 0,7 1,2 0,9 11,8 22 5 2 l 

Inferior Jovem o,a 1,7 1,1 17,4 47 12 5 3 

Madura 0,7 1,6 0,9 19,7 60 15 7 4 

Inverno Superior Jovem 0,9 1,4 1,2 11,8 22 5 2 1 

Madura 0,1 1,4 1,1 15,3 36 9 4 2 

Mediana Jovem 0,5 1,3 1,1 16, 1 40 10 5 3 

Ma.dura 0,7 1,2 1 1'0 14;7 33 8 4 2 

Inferior Jovem O,ó 1,3 1,0 15,0 35 9 4 2 

Madura 0,6 1,2 1,0 17,3 '46 12 5 3 

ª Estágio fisiológico. 
b Número de árvores necessário para estimar a média dentro a diferentes intervalos de 

confiança e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 
limites. 

� Meio de fevereiro de 1992. 
Meio de julho de 1992. 
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4.2.2. Efeito da estaçao do ano 

Valores significativamente <OMS= 0,03) mais 

altos ocorreram no inverno (1,16 g/kg) e menores no verâo 

<1,10 g/kg>. Entretanto na prática, essa diferença n�o deve 

ser considerada. Este resultado, provavelmente, relaciona-se 

com o m�ior crescimento no verWo, causando uma diminuiçWo 

dos teores de P (efeito de dilui ç::â'o), enquanto que no inverno, 

o aumento dos teores deve-se ao menor crescimento (efeito de

concent raç�o). 

Vários trabalhos com coníferas têm constatado 

teores máximos de N no inverno <WELLS & METZ, 1963; MEAD & 

PRITCHETT, 1974; VAN DEN DRIESSCHE, 1974; MEAD & WILL, 1976; 

MEAD, 1984; PAYN & CLOUGH, 1987). 

4.2.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Verificou-se efeito altamente significativo 

para os teores de P entre as árvores, selecionadas em todas as 

classes de diâmetro, com 6 e 11 anos de idade. 

No povoamento com 6 anos de idade, ocorreram 

diferenças significativas para os teores de P entre as 

árvores, no inverno (F= 2,88; P<0,01), mas nWo houve 

diferenças no ver�o <F= 1,06 ns). Estes resultados indicam 

que, no ver�o, pode-se amostrar árvores em qualquer classe de 

di&metro para a avaliaç�o nutricional do P neste povoamento. 

Para o povoamento com 11 anos, foram 

encontradas diferenças significativas entre árvores, tanto no 

ver�o <F= 2,55; P<0,01) como no inverno <F= 1,93; P<0,05). 

Houve efeito altamente significativo <F= 8,63; 

P<0,01) para a interaç:�o entre idade do povoamento e estaçitio 

do ano. Estes resultados podem ser explicados �ela mudança no 

comportamento do P, em funçílJ:o das variaçt!es que ocorrem devido 

ao efeito sazonal e do estágio de desenvolvimento da floresta. 

No povoamento com 6 anos de idade, durante o 

ver:ã'o, ocorreu uma elevaç�o das taxas de crescimento e uma 

diminuiçio dos teores de P das aciculas. Isto deve-se, 

provavelmente, à teores de P no solo insuficientes para a 
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manutençro dos teores foliares de P constantes nas árvores 

(efeito de diluiç:�o). Sabe-se que, no estágio inicial do 

desenvolvimento da floresta existe uma alta dependência dos 

teores de nutrientes do solo CATTIWILL, 1979; MILLER, 1981>. 

Assim, neste período de maior crescimento, diminuem as 

variaçbes dos teores de P entre as árvores. Por outro lado, no 

inverno, essas d i ferenç:as aumentam devido ao menor crescimento 

das árvores <efeito de concentraç�o). 

No povoamento com 11 anos de idade, em que 

predomina a ciclagem interna de nutrientes sobre o 

fornecimento de nutrientes pelo solo (JOR.GENSEN et al., 1975; 

MILLER, 1981), as diferenças dos teores de P entre as árvores 

devem estar mais fortemente associadas com capacidades 

distintas de redistribuiç:Wo de P, tanto no ver�o como no 

inverno. Isto significa que, árvores que acumularam maiores 

quantidades de P podem ter uma redistribuiçWo mais eficiente, 

proporcionando um maior crescimento, do que àquelas árvores 

que acumularam quantidades menores oLt insufucientes deste 

nutriente. 

4.2.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Houve diferença estatisticamente significante 

(DMS= 0,37) para os teores médios de P entre as posiçbes de 

amostragem na copa, com valores mais altos na posiç�o superior 

da copa (1,24 g/kg), intermediários no meio (1,10 g/kg) e 

menores na posic�o inferior da copa <1,06 g/kg). Teores 

foliares de P aumentando da base para o topo da copa 

corresponde ao padrWo de distribuiç�o de nutrientes do tipo 

II, identificado por VAN DEN DRIESSCHE (1974). Resultado 

semelhante foi apresentado em P. taeda ,. por- WELLS 81. METZ 

(1963). No entanto, WILL (1957) verificou teores de f6sforo em 

P. radiata aumentando no sentido contrário, isto· é, do topo

para a base da copa (tipo III>. 
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No povoamento de P. taeda com 6 anos de idade, 

diferenças estatisticamente significantes para os teores de P 

das aciculas ocorreram entre as posiç:ôes de amostragem na 

copa, tanto no inverno (F= 1,99; P<0,01) como no verao <F= 

1,88; P<0,01). Cerca de 25¼ da variaç:ao total dos teores de P 

pode ser explicada pela variaçao dentro da árvore. 

Verificou-se ainda que, no inverno, a variaç:•o 

entre árvores com 6 anos CF= 2,88; P<0,01) foi 

significativamente maior do que a variaç:�o dentro da árvore. 

Por outro lado, no verao, a variaç:�o dentro da árvore foi 

maior do que a variaç:•o entre árvores. Estes r·esultados, 

provavelmente, relacionam-se com o estágio de desenvolvimento 

da floresta e a mobilidade sazonal do nutriente. 

Para o povoamento com 11 anos de idade n/!ro 

houve diferença estatisticamente significante para os teores 

de P entre as posiçbes de amostragem na copa, no ver�o (F= 

1,10 ns> e no inverno <F= 1,35 ns>. Assim, a variaç:•o entre 

árvores, amostradas no ver•o e inverno, foi maior do que a 

variaç:•o dentro da árvore. Resultados semelhantes foram 

encontrados por TAMM (1964). 

4.2.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

Foram identificados gradientes horizontais para 

os teores médios de P, detectados através de diferenças 

significativas (DMS= 0,03) entre as acic:ulas jovens <1,19 

g/kg) e maduras (1,08 g/kg). A reduç:�o nos teores de P com o 

aumento da idade das aciculas deve·-se, principalmente, ao 

aumento relativo na produç:�o de matéria seca (MARSCHNEH, 

1986), aliado à alta mobilidade do P. O P redistribui-se dos 

tecidos mais velhos e fisiologicamente menos a�ivos, para as 

regibes novas em c:resc:imento, principalmente, quando os teores 

disponíveis no solo sro relativamente baixos, provocando uma 

"diluiçlo do nutrienteº . No entanto, WILL (1957) encontrou 

teores de P aumentando com o aumento da idade da ac:icula em P. 

radiata. 



Interaç�o altamente significativa foi observada 

entre estágio fisiológico da acicula e estaç�o do ano. Este 

resultado rel�ciona-se com a capacidade de redistribuiç�o do 

P e taxas de crescimento das árvores, em funç�o da estaç�o do 

ano. 

4.2.6. Recomendaç�o de amostragem 

A amostragem para avaliaç�o nutricional de P 

<Tabela 6), para o povoamento de P. taeda com 6 anos de idade, 

deve ser feita durante o inverno, coletando-se aciculas jovens 

da posiç�o mediana, em 12 árvores, selecionadas em todas as 

classes de diâmetro, para um erro de 5¼ e para um erro de 10¼ 

somente 3 árvores. 

No povoamento com 11 anos de idade, n�o houve 

diferença significativa entre as estaçees do ano com relaç�o 

a variabilidade dos teores do P. Assim, pode-se amostrar tanto 

no ver�o como no inverno. No ver�o, pode-se coletar aciculas 

maduras do meio da copa e no inverno, aciculas jovens do 

topo da copa. Em ambas situaçbes, o tamanho da amostra deve 

ser de 22 árvores, selecionadas em todas as classes de 

diâmetro, para um erro de 5¼ e 5 árvores para um erro de 10¼. 

Na prática, para avaliaç:�o dos teores de P 

sugere-se amostrar no inverno, ac i cu las jovens da pos i ç:ã'o 

superior da copa, em cerca de 5 árvores, selecionadas em todas 

as classes de dilmetro, para um erro de 10¼. 

Por outro lado, MEAD & PRITCHETT (1974> 

constataram que o ver�o foi a melhor estaç�o do ano para 

avaliar o f6sforo em P. elliottii var. elliottii. 

WELLS 81. METZ < 1963) verificaram que as ac iculas 

jovens evidenciaram melhor as variaç:bes•dos -�eores de P em 

árvores de P. taeda, com 5 anos de idade, semelhante aos 

resultados do presente trabalho. Resultados · discordantes 

foram observados por DOLD�N (1987), sendo que os teores de P 

das aciculas do 2° lançamento do 2° verticilo apresentaram 

maior correlaç:�o com o crescimento das árvores de P. 
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taeda, com idades entre 15 e 16 anos, do que àqueles das 

aciculas do 1
° 

lançamento do 2
° 

verticilo superior. BOULD 

( 1983) e MARSCHNER ( 1986) também sugeriram a Ld; i 1 i zaç:'ll!o de 

folhas maduras para a avaliaç:ro nutricional de elementos 

móveis. 

4.2.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZoTTL (197�3) e REISSMANN (198U apresentam como 

sendo níveis bons de P das aciculas do 2º lanç:a.mento do 2º 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, os teores compreendidos entre 1,3 

e 2,0 g/kg e entre 1,3 e 1,4 g/kg, respectivamente. ZoTTL 

(1973) considera deficientes os teores de P inferiores a 

0,9 g/kg. 

Os teores médios de P das aciculas maduras da 

posicio superior da copa, no inverno, equivalente ao sistema 

de amostragem de ZijTTL < 1973 >, encontrados para os povoamentos 

com 6 (1,3 g/kg) e 11 anos (1,1 9/kg) podem ser considerados 

adequados e com tendência à deficiência, respectivamente, por 

ZoTTL (1973) e REISSMANN (1981). 

Para os locais de amostragem sugeridos no 

presente trabalho, os teores médios de P das aciculas para o 

povoamento com 6 (aciculas jovens do meio da copa, no inverno> 

e 11 anos de idade (ac: icu las jovens do topo d�:. copa, no 

inverno) foram de 1,3 e 1,1 9/kg, iguais aos teores dos locais 

equivalentes ao sistema de amostragem de ZoTTL (1973). Sendo 

assim, pode estar ocorrendo uma deficiência latente, 

n•□ foi detectado sintomas visiveis de deficiência de 

já que 

P para 

o povoamento com 11 anos de idade, confirmados peles baixos

teores de P (P resina), apresentados na Tabela- 3. Resultados 

concordantes foram apresentados por WELLS & METZ (1963), que 

encontraram alta cof'relaç:�o entre teor de P do- solo e de 

aciculas de P. taeda, com 5 anos de idade. 
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Trabalhos com P. taeda realizados por DOLDAN 

(1987) e VALER! (1988), nesta mesma RegiRo <Telêmaco Borba

PR>, observaram teores de P das aciculas do 2º lançamento do 

2° verticilo superior similares aos do presente trabalho. 

REISSMANN & ZóTTL (1987> constataram sintomas 

de deficiência de P num povoamento de P. taeda, com 15 anos de 

idade, na Regiao de Telêmaco Borba-PR. Povoamentos sem 

sintomas visuais de deficiência, medianamente e ·fortemente 

afetados pela deficiência apresentaram teores médios de p das 

aciculas do ,-,o 
.::. verticilo superior de 0,8, 0,7 e 0,6 g/kg, 

respectivamente. 

4.3. POTASSIO

Os teores de .... ... das aciculas ·foram 

influenciados, principalmente, pelos seguintes fatores, como 

indicam os resultados da análise de vari�ncia (Quadro 3}: 

estaç:�o do ano <F= 17, 72; P<0,01), estágio fisiológico da 

acicula (F=58,62; P<0,01), posiç�o de am�stragem na copa 

<F= 28,11; P<0,01), idade do povoamento <F= 11 7 79; P<0,01) e 

posiç•o da árvore no povoamento <F= 6,47; P<0,01). 

Os resultados das va riaç:ôes dos teores de 

potássio das aciculas e a intensidade de amostragem para os 

povoamentos de P. taeda s�o apresentados na Tabela 7. 

4.3.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de K variaram de 1,3 a 10,5 g/kg no 

povoamento com 6 anos e de 1,5 a 11,2 g/kg naquele com 11 

anos. 

Os teores médios de K foram significativamente 

CDMS= 0,2) superiores para o povoamento com 11 anos (4,4 g/kg) 

do que os teores do povoamento com 6 anos <4,1 g/kg>, devido 

aos baixos coeficientes de variaç�o, mas estas diferenças n�o 

s�o consideradas na prática. 

Resultados semelhantes foram apresentados por 

VALERI (1988), encontrando teores médios de K nas aciculas de 

2° verticilo superior semelhantes entre árvores de P. taeda 

com 7 e 10 anos de idade. 
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Tabela 7. Teores (111ini1110, 11,ilci1110 e médio), variaçtles entre árvores (C.V.>

intensidade de a1110Strage111 para avaliaçto nutricional do potássio CK} de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaçto 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade da Estaçto Posiçto Adcula1 Teor de K nb onde o erro é 

povoamento do ano da copa Min. Máx. Médio c.v. 5 10 15 20 

------ 9/kg ------ ¼ -

b Ver'àoc Superior Jovem 3, 1 10,5 6,2 30,3 141 35 16 9 

Madura 2,8 9,9 4,9 34,3 181 45 20 11 

Mediana Jovem 2,8 7, 1 4,4 25,6 1(11 25 11 6 

Madura 1,3 5, 1 3,6 28,3 123 31 14 8 

Inferior Jovem 2,0 6,9 4,2 32,B 165 41 19 10 

Madura 1,8 6, 1 3,8 32,9 166 42 19 11 

Invernod Superior Jovem 2,8 5,6 3,8 19,8 60 15 7 4 

Madura 2,3 6, 1 3,9 24,6 93 ,-,-

"'� 10 6 

Mediana Jovem 2,6 5 ,1 3,4 21,3 70 18 8 5 

Madura 2,0 5,9 3,6 24, 1 89 22 10 6 

Inferior Jovem 1,8 7,4 3,6 41,0 258 65 29 16 

Madura 1,8 6,9 3,8 31,1 149 37 17 9 

11 Verto Superior Jovem 2,3 11,2 6,8 31,4 152 38 17 10 

Madura 2,a 7,9 4,8 27,3 115 29 13 7 

Mediana Jovem 3, 1 7,4 5,3 21,2 74 19 8 5 

Madura 1,5 5,4 3,4 28,0 121 30 13 8 

Inferior Jovem 3,1 9,9 6,0 27,3 115 29 13 7 

Madura 2,0 5,9 3,8 28,4 124 31 14 8 

Inverno Superior Jovem 'i -:r 
,. '.., 4,8 4,0 18,0 50 13 6 3 

Madura 1,8 4,8 3,6 21,8 73 18 8 5 

Mediana Jovem 1,5 6, 1 3 1 8 26,4 107 27 12 7 

Madura 2,3 5,6 3,7 22,8 80 20 9 5 

Inferior Jovem 1 ,B 6, 1 3,9 23,3 84 21 9 5 

Madura 2,0 5,6 3,7 23,7 86 22 10 5 

b Estágio fisiológico. 
Número de árvores necessário para estimar a média dentro de diferentes intervalos de 
confiança e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 
limites. 

� Meio de fevereiro de 1992. 
Meio de julho de 1992. 
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4.3.2. Efeito da estaç�o do ano 

Valores médios significativaMente <DMS= 0,2> 

mais altos ocorreram no veril!o <4,8 g/kg) e reduziraHi no 

inverno <3,7 g/kg). 

BAULE 81. FR I CKER ( 1970) e SANDS 81. MUL LI GAN 

(1990) fizeram observaç:ôes similares sobre os teores de K da 

folhagem e afirmaram que essa queda ocorrida no inverno 

relaciona-se com as condiç:bes ambientais. Ainda, segundo 

estes autores, as necessidades de K pelas árvores s�c 

supridas, principalmente, pela soluç�o do solo, que é 

dependente do teor de água do solo. No inverno, geralmente, o 

teor de água do solo é mais baixo do que nas outras estaç:bes 

e assim, ocorre a diminuiç:•o das taxas de absorç�o de 

potássio. 

Por outro lado, diversos trabalhos com 

con:f. feras verificaram concentraç:ôes mínimas di:i K durante o 

verao (WELLS & METZ, 1963; MILLER, 1966; MEAD & PRITCHETT, 

1974; VAN DEN DRIESSCHE, 1974; MEAD & WILL, 1976; MEAD, 1984; 

PAYN & CLOUGH, 1987; HOCKMAN et al., 1989). 

4.3.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Diferenças estatisticamente significantes para 

os teores de K ocorreram entre as árvores amostr-adas nos 

povoamentos de P. taeda, com 6 e 11 anos de idade. 

Para o povoamento com 6 anos de idade, os 

teores médios de K n�o diferiram significativamente entre as 

árvores amostradas, tanto no ver�o (F= O, L�2 ns) como no 

inverno <F= 1,74 ns). Isto significa que, para representar a 

variabilidade nutricional do K, pode-se amostrar árvore de 

qualquer classe de diâmetro dentro deste povoamento. Estes 

resultados, provavelmente, devem estar 

bai:{os teores de K do solo (Tabela 3), 

estágio de desenvolvimento da floresta, 

assoe: iados com os 

pois no primeiro 

as árvores dependem 

fundamentalmente dos nutrientes do solo para seu crescimento 

(ATTIWILL, 1979; MILLER, 1981). 
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Por outro lado, para o povoaffiento de 11 anos 

encontroLt-se diferenças significativas entre as árvores, tanto 

no ver•o <F= 1,80; P<0,05) como no inverno (F= 6,99; P<0,01>. 

Neste segundo estágio do desenvolvimento da floresta, ocorre 

uma intensa ciclagem bioquímica e uma baixa dependência dos 

teores de nutrientes do solo (ATTIWILL, 1979; MILLER, 1981). 

Deste modo, árvores que, provavelmente, acumularam maiores 

quantidades de K podam redistribui-lo mais eficientemente do 

que àquelas que acumularam pequenas quantidades deste 

elemento. Assim, as variaç�es entre as árvores foram menores 

no ver•o, devido ao efeito de diluiç:â'.o, e maiores no inverno, 

pelo efeito de concentraç�o. 

4.3.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Diferenças estatisticamente significantes 

<DMS= 0,3) para os teores médios de K das aciculas ocorreram 

entre as posiç:etes de amostragem da copa, com valore-Js mais 

a 1 tos na posi çâ'o superior da copa (4, 7 g/kg) e menores nas 

posiç:ôes inferior (4,1 g/kg) e mediana da copa (3,9 g/kg>, n�o 

sendo significativa as diferenças enti'e as duas últimas. 

Este padril!o de distribuiç:â'.o de K nas aciculas da copa n·ã:o foi 

identificado por VAN DEN DRIESSCHE (1974>. 

WILL (1957) encontrou teores de K aumentando 

do topo para a base da copa (tipo III) de árvores de P. 

radiata. WELLS g,. METZ <1963), estudando a distribuiç�o de 

nutrientes das ac:ic:ulas de P. taeda, verificou que os teores 

de K aumentam da base para a copa (tipo II>. MADGWICK (1964) 

observou teores de K diminuindo do topo e da base para o meio 

da copa (tipo V) em árvores de P. resinosa. 

Pai'a o povoamento cem 6 anos de ida d<;:)

encontrou-se diferenças estatisticamente significantes entre 

as posiç�es da copa das árvores, amostradas duran�e o ver�o 

<F= 2,57; P<0,01) e inverno <F= 2,97; P<0,01). Aproximadamente 

25¼ da variaç�o total do K pode ser explicada pela vai'iaç�o 

dentro da árvore. 
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Verificou-se ainda que, no povoamento com 6 

anos de idade a va riaçâo dentro da árvore foi 

significativamente maior do que a variaç�o entre árvores, no 

inverno <F= 1,74 ns> e ver�o (F= 0,42 ns). Resultados 

-:;emelhantes foram encontrados por Sl i tcher
1 

( 1984), e i tado por�

WEETMAN & WELLS (1990>. 

Por outro lado, para o povoamento com 11 anos 

de idade nao houve efeito significativo para 00:: ....- teore·s de K 

entre as posiç6es de amostragem na copa para as árvores, no 

ver�o <F= 0,80 ns> e no inverno (1,35 ns). 

Para o povoamento mais velho, a variaç�o entre 

árvores para os teores de l-·• 
f••. ·foi significativamente maior,

tanto no inverno <F= 6,99; P<0,01) como no ver�o (F= 1,80; 

P<0,05), do que a variaç�o dentro da árvore. Estes resultados 

concordam com àqueles relatados por TAMM (1964). 

4.3.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

Gradientes hor-i zonta is estatisticamente 

significantes (DMS = para. os teores médios de l/ 
f••� 

ocorreram, sendo os valores das aciculas jovens (4,6 g/kg) 

·superiores do que das aciculas maduras (3.9 !'.j/kq). Esta 

diminuiç�o dos teores de K com a idade da acicula relaciona

se, provavelmente, com aumento de produç�o de matéria seca e 

a alta mobilidade do K, que redistribui-se dos tecidos mais 

•,,;elhos para as p-3.rtes novas em crescimento, causando uma 

"di J.ui,;:ào do nutriente". 

Este resultado confirma a tendência 

reduç�o do teor de K com o aumento da idade da folha relatada 

pCH' '.3MITH (i96:2). No entanto ? �•JILI_ (1 (?57) n'.to E.'ncontrou 

variaç�o nos teores de K em fun o do estágio fisiol6gico da 

a.e 1 cu.1 a f:?m

1 

SLITCHER, T .K. Seasonal variation m trogen .;nd pho·sphor-us 
compositicm of plantation 9r0t,m Amei'i,:,;.n sycamor-e foííage. Raleigh, 
1984. (M.S. - North Carolina Univers1tv:c 
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Interaçôes altamente significativas ocorreram 

entre estágio fisiol6gico da acicula e idade do povoamento <F= 

16,::,t,; P<0,01) e entre estágio fisiol6gico da acicula e 

estaç�o do ano (F= 52,97; P<0,01>, relacionadas com a 

redistribuiç•o do K e taxa de crescimento das árvores. 

4.3.6. Recomendaç�o de amostragem 

Para os povoamentos de P. taeda, com 6 e 11 

anos de idade, a amostragem para aval ia ç:iko nut r ic iona l de) 

potássio deve ser feita durante o inverno, coletando-se 

aciculas jovens da posiç:ào superior da copa. Para um erro 

desejado de 10¼, é necessárin amostrar ,�rvores, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro, no povoamento 

com 6 anos e 13 árvores no povoamento com 11 anos. Na prática, 

sugere-se a amostragem de aproximadamente 15

selecionadas em todas as classes de diâmetro, para um erro de 

MEAD PRITCHETT ( 1974) r·ecomenda r.am que a 

amostragem para avaliaç�o do K em P. elliottii var. elliottii 

seja feita entre o outono e o inverno, onde foram detectadas 

as menores variabilidades destes teores entre as árvores. 

Para amostragem do K em P. taeda, WELLS & METZ 

(1963) também recomendaram a amostragem de aciculas jovens do 

ano vigente, porque estas foram mais sensiveis em detectar 

mudanças nos teores deste nutriente do que a = aciculas 
., 

ma,juras. Resultados simila,�es füram obtido's1 p,:::n� DOLD{.:iN (1987), 

que observou que os teores de K das aciculas do 1 ° 

lançamento 

do 2° verticilo superior das árvores de P. taeda, com 15 a 16 

anos de idade, mostraram maior correlaçào do que os teores das 

aciculas do 2
° 

lançamento, também do 2º verticilo. Por outro 

lado, BOULD (1983) e MARSCHNER (1986) sugeriram a utilizaç�o 

de folhas maduras para avaliaç�o do potássio. 

Como pode-se observar, a i ntens i d.ade 

amostragem para a avaliaçào nutricional do potássio rei de 3 

vezes superior do que àquela para nitrogênio e f6sforo. 
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4.3.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

Sintomas de deficiência de K, similares àqueles 

apresentados por BAULE & FRICKER (1970> e MALAVOLTA (1980), 

foram verificados no povoamento de P. taeda com 11 anos de 

idade, durante o ver�o (talhâo 172) e inverno (talhbes 173 e 

183), sendo mais marcante na última estaç:â'o. As pontas das 

aciculas mais velhas possuíam cores amarelecidas (',sintoma 

inicial desta deficiência), cuja descoloraç:·�o deve-se ao 

desaparecimento da clorofila. Segundo BAULE & FRICKER (1970), 

essas ac:iculas caem mais rápido e o crescimento das árvores 

com estes sintomas é fortemente restringido, com morte de 

ramos inteiros atá a morte lenta da árvore inteira. 

ZdTTL (1973) e REISSMANN (1981) apresentam como 

sendo níveis bons de K das aciculas do 2º lançam,:ento do 2º 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, teores variando de 6,0 a 12,0 g/kg 

F.2 7,0 a 11,0 g/kg, respectivamente. Segundei Lül 1·L 09T:5) 

considera-se deficientes teores de K inferiores a 4 1 0 g/kg. 

'Jalores abai�{O de 3,0 g/kg, de acordo com 2.o .. t IL (1966), 

indicam deficiência forte de potássio. 

resultados dos médios de !_.·· 
f••. das 

ac:í.cula·s maduras da posiç:�o superior da copa, no in•-,1er'no, 

equivalente ao sistema de amostragem de ZbTTL (1973), para os 

povoamentos de P. taeda com 6 (3,9 g/kg) e 11 anos (3,6 g/kg) 

sao con·s i dera.dos deficientes por' ZbTTL <197::S) e H.EISSM{.::-1NN 

(198:1.). 

tr·a.balho, isto é, aciculas;. joven·s d-::i posiç§:'D 'super·ior da copa, 

no inverno, verifica-se valores entre 3,8 e 4,0 gtkg, 

confirmando a deficiência de K para ambos povoamen�□s. Isto 

pode ser confirmado pelos baixos teores de K• trocável no solo 

(Tabela :n, conforme a clas·:sifica,:;:ào para solos;. com uso 

21.::ir-icola ,je HAI.
J 

(l?'=tlb). Este·= 1�('?sultados; concor-cl-3.m com 

à□ueles apresentados por WALKER (1955) e WELLS & METZ ll963), 
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que constataram alta correlaçio entre teor de K• trocável do 

solo e de aciculas de P. strobus e P. taeda, respectivamente. 

Resultados semelhantes para os teores de K das 
.• 

aciculas foram observados por DOLDAN (1987). Por outro lado, 

RErSSMANN & ZtiTTL (1987> e VALERI (1988) encontraram valores, 

respectivamente, mais bai:-ms e mais altos do que àqueles 

obtidos no presente trabalho. 

REISSMANN & ZbTTL (1987) constataram sintomas 

de deficiência de K em povoamento de P. taeda, com 15 anos de 

idade, na Regito de Telêmaco Borba-PR. Os teores médios de K 

das aciculas do 2° verticilo superior para povoamentos sem 

sintomas visuais de deficiência, medianamente e ·fortemente 

;:.;.fetados pf.?la deficiência, foram de 2,6, 2,2 e 1,5 g/kg, 

respectivamente. 

VALER! ( 1988) , ana 1 i sanda povoamentos de P � 

taeda, encontrou teares médic>s K das aciculas do .......
..::.

lançamento do 2º verticilo superior das árvores com 7, 10 e 14 

anos, respectivamente, de 5,69, 5,64 e 3,90 g/kg. No entanto, 

nas aciculas vivas das árvores, os teores foram de 5,17, 4,51 

e 3,35 g/kg. Os dois primeiros povoamentos apresentam idades 

semelhantes aos do presente trabalho, mas têm um padr·�o 

superior de crescimento. 

Com base nos resultados do presente trabalho, 

juntamente com àqueles de VALERI (1988) e REISSMANN & ZciTTL 

(1987), constata-se que o problema da deficiência de potássio 

em acfculas de povoamentos de P. taeda, com idades entre 6 a 

15 anos, é ampla e fortemente distribuído na Regiào de 

Telêmaco Borba-PR, e como conseqüência. 

crescimento das árvores, principalmente em altura . 
. , 

4.4. CALCIO 

D·:::• t ci tores que mais s. feta ram os teores de 

cálcio das aciculas, com base nos resultados da análise de 

variância (Quadro :), foram: idade do povoamento (F= 114.40; 
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estaç:à'o do ano (F= 47 ,43; P<0,01), estágio fisiológico da 

acicula (F:::: 18,42; P<0,01) e posiç�o da árvore no povoamento 

(F:::: 2,49; P<0,05). 

Os resultado·::; das variaçoes dos teores de 

cálcio das aciculas e a intensidade de amostragem para 

povoamentos de P. taeda, com 6 e 11 anos de idade, s:à'.o 

apresentados na Tabela 8. 

4.4.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de Ca das aciculas variaram de 0,6 a 

1,3 g/kg para o povoamento de P. taeda com 6 anos e de 0,3 a 

1,0 g/kg para àquele com 11 anos. 

Os teor·es médios de Ca foram �;;i9ni-ficativamente 

rnMS:::: 0,2) superiores para o povoamento com 6 ano·;:. (2,4 g/kg) 

do que os teores do povoamento com 11 anos (1,7 g/kg). 

'v'ALER.I (1988) encontrou teores médiDs de Ca 

rela.tivamente estávf.:!i·;:.;, tanto da1:s aciculas do 2
° verticil.<J 

super·ior com das ac :f culas vivas, para povoamentos de P. taeda, 

com idades entre 7 e 14 anos. 

4.4.2. Efeito da estaç�o do ano 

Valores significativamente (DMS= 0,2) mais 

altos de Ca ocorreram no ver�o (2,3 g/kg) e menores no inverno 

(1,7 g/kg). Valores máximos de Ca no ver�□ concordam com WELLS 

3< METZ (1963), ME?iiD (1984) e PAYN 3.: CLOUGH (l C.?B7). I1é:;to 

pos·sivelm12nte, relaciona-··sse com a ba:i.:<a. rnobilidade deste 

elemento, que é pouco redistribuída no início da estaç:�o de 

crescimento e assim, é acumulado. 

4.4.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Di·ferenç:a.::� estatisticamente ·,;;;i1;ini-ficantf3S par'a 

□s teores de Ca ocorreram entre as ávores amostradas durante

o inverno para os povoamentos de P taeda, com 6 e 11 anos CF= 

P<O,Ol P<O,Ol, respectivamente), 

houve diferenças entre as árvores amostradas no ver�o. 

Como o Ca tem baixa mobilidade nas árvores, a 

rt:c?distribuiç:i!l:o de·;:,;te é muitu pequena, tanto no po•-.,•oamento 

Jovem como no maduro. Assim, a floresta nestes estàgios de 
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Tabela 8. Teores (mínimo, máximo e médio), variaçbes entre árvores (C.V.) e 
intensidade de amostragem para avaliaçto nutricional do cálcio (Ca) em 
povoamentos de Pinus taeda. Estatisticas baseadas em 24 árvores por estaçlo do 
ano e por idade do povoamento. 

Idade do 

povoamento do ano da copa 

6 SL1perior 

Mediana 

Inferior 

Invernod Superior 

Mediana 

Inferior 

11 Ver&"o Superior 

Mediana 

Inferior 

Inverno Superior 

Mediana 

Inferior 

t Estáqio fisíol,)Qico. 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Teor de Ca nb onde o erro é 

Min. Máx. Médio C.V. 5 10 15 20 

------ 9/k9 ------ ---------- ¾ ----------
0, 7 3,3 1, 7 38,0 222 56 25 14 

0,6 11,7 

1,0 

1, 1 

0,9 

0,9 

0,9 

o,e 

0,8 

0,9 

1,0 

1,3 

0,5 

0,5 

0,8 

0,9 

1,0 

0 7 3 

0,3 

0,4 

ii L 
. ,.,t 1U 

5,9 

9 1 1 
6,1 

9,4 

4,4 
2,8 

3,2 

3,5 

5,9 

3,7 

4,0 

4,4 
3,0 

6,3 

2,6 

3,9 

1,8 120,5 2231 558 278 140 

2,3 51,0 400 100 45 25 

3,5 45,0 311 78 35 20 

38,4 ,,_.,-, C:/ 
.t..Ll ,,.JI 25 14 

2,0 42,6 279 70 31 18 

1,7 36,0 199 50 22 13 

2,0 3i ,o 148 37 17 

2,0 26,7 110 28 12 

9 

7 

2,0 32,4 16í 40 18 1ú 

2,7 39,3 237 59 27 15 

1,5 61,3 578 145 64 36 

1,6 65,4 657 164 73 41 

1,6 46�5 332 83 37 21 

2,4 41,8 269 ,�7 30 17 

1,8 31,1 149 37 17 

45,3 315 79 ")',:: 
•..J·J 

9 

20 

1,2 69,5 742 186 83 46 

1,1 60,9 570 143 63 36 

1,4 63,3 616 1:A LO 
Ui 39 

1, 4 66,6 682 170 76 il< 
,.., 

1,6 59,7 548 137 61 34 

1, 9 62, 1 593 148 66 7;7 
·.JI 

u Número àe árvores neces·;ário para estimar a. média dentro de diferentes intervales de
confiança e com 95¼ de probabilidade da media verdadeira se encontrar dentro daqueles

" limites. 
d Meio de fevereiro d�)'�92. 

Meio de Julho de 19YL. 
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desenvolvimento depende quase que exclusivamente do Ca 

presente no solo. Portanto, as árvores exigem um fornecimento 

constante de Ca do solo e no caso de uma diminui ç:13:'o 

dosuprimento n�o haveria mobilizaç�o suficiente para auxiliar 

os órg�os mais novos (MALAVOLTA, 1980). No inverno, o 

crescimento das árvores é pequeno, deste modo, pode-se 

detectar diferenças entre árvores de diferentes classes de 

diâmetro para os teores foliares de Ca em funç:•o das 

quantidades de Ca que estas já acumularam. Por outro lado, 

devido ao maior crescimento das árvores no ver·�o, ocorre 

diluiç:�o dos teores de Ca das aciculas, 

diferenças entre as árvores. 

reduzindo as 

4.4.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Valores médios significativamente (DMS= 0,25> 

mais altos de Ca ocorreram na posiçâo inferior da copa (2,5 

g/kg), intermediários no meio (2,1 g/kg> e menores na posiç�o 

·::;uperior da copa (1,6 g/kg). Este padl'�O de distrtbuiç:-ã:o de Ca

das aciculas na copa, onde os teores aumentam do topo para a 

base da copa, corresponde ao tipo III identificado por VAN DEN 

DRIESSCHE (1974). Resultados semelhantes foram apresentados 

para P. taeda por WELLS & METZ (1963) e para P. radiata por 

L,JI Ll ( 19'.Yn • 

Diferenças estatisticamente signi i' icantes 

ocorreram para os teores médios de Ca entre as posições da 

copa de árvores, tanto no ver�o como no inverno, dos 

povoamentos de P. taeda com 6 e 11 anos de idade. Cerca de 

20¼ da variaç:�o total de Ca das aciculas pode ser explicada 

devido à posiç:�o de amostragem na copa. 

No ver&o, para os povoamentos com 6 e 11 anos 

de idade, e p.3.ra o últi1T1D r~10 inverno, ccln·statou- 0:;;e qul'?. a. 

variaç:ào para os teores de Ca dentro da árvore foi maior do 

que a variaç:�o entre árvores. Por outro lado, no inverno, para 

o povoamento com 6 anos ocorreu o contrário. Deste modo, n�o

é possivel tirar conclusbes sobre a grandeza destas variaçbes 

para os teores de Ca das aciculas._ 
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4.4.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

Diferenças estatisticamente significantes 

(DMS= 0,2) para os teores médiDs de Ca ocorn"ram t➔ntre as 

aciculas jovens (1,8 gik9) e maduf'as (2,3 g/k•;i>, com ma.ior-es 

valores para as acículas mais velhas. A elevaçâ:'o dos teores de 

com idade das acículas pode ser e;{p 1 icada, 

principalmente, pelo aumento relativo na produç�o de material 

estrutural na matéria seca e de compostos de reserva 

<MARSCHNER, 1986) e pela baixa mobilidade deste elemento na 

planta, provocando uma "concentraç:�o de·ste nutriente". 

Resulta.dos semelhant,::2s ·foram encontrados em 

vários trabalhos com coníferas (WILL, 1957; SMITH, 1962; WELLS 

& METZ, 1963; MADGWICK, 1964; MEAD & PRITCHETT, 1974; VAN DEN 

DRIESSCHE, 1974; MEAD, 1984>. 

Interaçbes altamente significativas ocorreram 

entre estágio fisiol.-:,gico da acícula e r�sta,;â:'o do ano (F= 

8,54; P<0,01) e entre estágio fisiol6gico da acícula e posiçâ:'o 

de amo·:Straí:_'.]em na. copa <F== 9,85; P<0,01). Este'5 n-:2sult.ado·;s 

relacionam-se com a baixa capacidade de redistribuiçàc do Ca 

e taxa de crescimento das árvores. 

4.4.6. Recomendaç�o de amostragem 

Como mcistra Ta.biala

nutricional do Ca em árvores de P. taeda com 6 anos de idade 

r··F1c:omenda.-se amostrar durante o inverno, pois e·sta foi a 

tenham si do relativamente a 1 tos cornpa. rado ao·s e l f,!fflt?nto�; j�"i 

classes de diâmetro, para um erro de 10¼ e para um erro de 15¼ 

seriam 12 árvores. 

·3ugere-sf2 d.!lP ... r::ot1·-:::.1·, a.cicula·s ma.duras de, m,:2io da cop.::i., dura.ntr2

o verào, em 30 árvores. selecionadas em todas as classes de

diâmetro, para um erro de 15¼ e 17 árvores para 20¼ de erro. 
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Na prática, recomenda-se a amostragem para 

av.:i.liação nutricional do Ca, dur'ante o verào, de aciculas 

maduras do posiç�o mediana da copa, em cerca de 78 árvores, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro, para um erro de 

10¼ ou de 35 árvores para 15¼ de erro. 

MEAD PRITCHETT (1974) recomendaram a

amostragem para avaliação do estado nutricional do cálcio em 

P, elliottii var. elliottii durante perio;:ios de dorméncia, 

entre o outono e inverno. 

ls/ELU3 �{ ME"('Z (1963) também encontrou que as 

aciculas mai� velhas (com 1 ano de idade) foram indicadores 

mais sensíveis do estado nutricional do cálcio em árvores de 

P. taeda, com 5 anos de idade. Por outro lado, BOULD (1983) e

MARSCHNER (1986) sugeriram a utilização de folhas jovens para 

analisar os teores de Ca na planta. 

4.4.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZdTTL (1973) eREISSMANN (1981) apre·5entamcomo 

sendo níveis bons de Ca das aciculas do 2º lançamento do 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, os teores compreendidos entre 1,0 

e 5,0 g/kg e entre 0,8 e 3,0 g/kg, respectivamente. Segundo 

Z(jTTl. (1973), valores de Ca inferiores a 0,5 g/kg s�o 

considerados deficientes para Pinus. 

Os teores médios de Ca das aciculas maduras da 

posiç�o superior da copa, no inverno, equivalente ao sistema 

de a.m,::istraqem de ZtiTTL ( 19T3), ern::ont,�adtJ·;s pa.ra CY:5 povoamento·";; 

com 6 (1,7 g/kg) e 11 anos (1,1 g/kg) podem ser considerados 

bons por ZtiTTL (1973) e REISSMANN (1981). 

Par·.3. os locais de amostragem ·=.;ugerido•::i no 

de Ca das 

aciculas de 2,0 e 2,4 g/kg, respectivamente, para povoamentos 

com 6 (aciculas maduras do meio da copa, no inverno) e de 11 

anos de idade (aciculas maduras do meio da copa, no ver�o>, 

t.:?.mbém c:on<::. i di:?.rado·,; bons pe 1 os m,2smci'""· au tciPes. t3intorna.·s
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visuais de deficiência de Ca n�o foram observados nos 

povoamentos estudados de P. taeda. 

ac:i.cula·:;; do .-•')O 
..::. 

Resultados similares para os teores de Ca das 

1 a nç:amentc; do verticilo superior em 

povoamentos de P. taeda, na mesma Regi�o do presente estudo 
·'

<Telêmaco Borba-PR>, foram apresentados por DOLDAN (1987), 

REISSMANN & ZdTTL (1987> e VALER! <1988). 

é preciso salientar que, a classificação 

agrícola utilizada para interpretar os teores de Ca no solo 

(RAIJ, 1991b) não fcii ac:h2quada para os; povoamentos de P. 

pois os. teores ·foliarc�s de Ca foram consi derado·s 

bons, enquanto que os teores do solo foram interpretados como 

�::;endo bai:-:os a muito bai:{o·s (Tab1::?la 3). Sí;?gundo LUTZ i,. 

CH(:2iNDLER (1947>, o P. taeda é considerado uma espécie 

calc:i.fuga, devido às baixas exigências para este nutriente. 

l1JEL L S METZ obse1�vou. correlaç:�o altamente 

significativa entre teor de Ca do solo e de aciculas de P. 

taeda, com 5 anos de idade. 

4.5. MAGNéSIO 

Os teore·s acicula·:;; 

influenciados, principalmente, pelos seguintes fatores, como 

j_nd:í.cz,m os r·esu.lta.do·2, da ani,li·;se dr� variância: idade do 

(F:::: 2"7,12; P<0,01)
'.
, po·:siç:ào de amostra•;Jem na cop.,3. (F= 9,:2�:.i:; 

P<0,01) e posíç�o da árvore no povoamento CF= 3,65; P<0,01). 

Por outro lado, n�o houve diferenças para o Mg entre estaç:bes 

da ano CF= 1,28 ns>. 

Os resultados das variaçbes dos teores de 

maonési□ das aciculas e a intensidade de amostragem para os 

povoamentos de P. taeda são apresentados na Tabela 9. 

4.5.1. Efeito da idade do povoamento 

Para o povoamento com 6 anos de idade os teores 

de Mg variaram de 0,4 a 2,1 g/kg, enquanto que. no povoamento 

com 11 anos, os teores foram de 0,1 a 3,3 g/kg. 
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Tabela 9. Teores (minim, máximo e médio), variaçbes entre árvores {C.V.> e 
intensidade de afflOStragem para avaliaçto nutricional do magnésio <Mg) de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por esta�o 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaç�o Posição 

povoamento do ano da copa 

b 

11 

l 

Superior 

Mediana 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Invernod Superior Jovem 

Madura 

Ver�o 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Superior 

Mediana 

Madura 

Jovem 

Madura 

.Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Inverno Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Teor de Mg nb onde o erro é 

Min. Máx. Médio C.V. 5 10 15 20 

------ g/kg ------
0,8 1,8 1,1 

---------- ¼ ----------
22,0 75 19 8 5 

ü,5 

0,7 

0,6 

0,7 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

ú,6 

0,4 

0,2 

0,4 

0,3 

0,3 

ú,3 

0,3 

O,i 

ü,3 

0,3 

2,0 

1,6 

2,0 

1,6 

2, 1 

1, 9 

1,4 

1,5 

1 ,4 

2, 1 

1,9 

1, 1 

1, 1 

1,0 

1,4 

1,5 

1,4 

1,3 

1,6 

0,9 35,2 191 48 21 12 

1,0 22,5 78 20 9 e 

�· 

0,9 32,0 157 39 18 10 

1,1 22,4 77 19 9 

1,1 28,9 128 32 14 

1,2 22,4 

1,ü 19,9 

1,0 20,9 

1,0 20,7 

77 19 

61 15 

67 17 

66 17 

9 

7 

8 

7 

1,1 28,3 123 31 14 

1,1 31,0 148 37 17 

0,7 34,5 183 46 20 

5 

8 

5 

4 

4 

4 

8 

9 
"' 

lL 

0,6 37,8 220 55 24 14 

0,8 24,9 133 33 15 8 

199 50 

0,8 35,2 190 48 21 

0,7 42,8 282 70 31 18 

0,6 38,6 •""\•tn i;:::-, 
L.t..7 ._f ! 14 

0,7 46,0 325 81 36 20 

0,6 41,4 263 66 29 17 

ú,9 62,4 598 150 67 37 

0,7 46,5 332 83 37 21 

b �stágio fisiológico. . . . , , . . . . . 1�i:1mero ,je ê\rvores necessêl.rio para estimar a meaia dentro de d1 terentes rntervalos de
confianca e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 

e hmi tes: 
d Meio de fevereiro de 1992. 

Meio de juiho de 1992. 
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Os teores médios de Mg das aciculas foram 

significativamente (DMS= 0,05) superiores para as árvores com 

6 anos (1,0 g/kg> do que os teores das árvores com 11 anos 

W, 7 g/kg >.

Resultados concordantes foram observados por 

VALERI (1988), que encontrou teores médios de Mg das aciculas 

de 2
° verticilo superior das árvores com 7, 10 e 14 anos de 

0,89, 0,79 e 0,87 g/kg, respectivamente. 

4.5.2. Efeito da estaç�o do ano 

N�o houve diferenças sigrüficativas para os 

teores méd íos de Mg entre as estaçôes do ano. No ver·�o e 

inverno, estes valores foram de aproximadamente 0,9 g/kg. 

No entanto, WELLS �,. METZ (1963) verificaram que os teores 

foliares de Mg em P. taeda aumentam no ver�o. Para P. 

elliottii var. elliottii, MEAD & PRITCHETT (1974) encontraram 

teores máximos de Mg no inverno e mínimos no ver�o. A 

diminuiçã'o do Mg relac iona·-se, provavelmente, com a

redistribuiç�o deste nutriente dos tecidos mais velhos para as 

partes mais novas, principalmente durante o ver�o, devido ao 

maior crescimento nesta estaç�o. 

4.5.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Os teores médios de Mg diferiram 

significativamente entre as árvores de diferentes classes de 

diâmetro de ambos povoamentos amostrados. 

Para os povoamentos com 6 e 11 anos de idade, 

CJS nlveis de Mg entre árvores foram estatisticamente 

diferentes, tanto no ver�o (F= 5,54; P<0,01 e F= 2,82; P<0,01, 

respectivamente> como no inverno CF= 4,90; P<0,01 e F= 2,38; 

P<0,01, respectivamente). As var·iaç:bes E,ntre ,.§.rvor,2s podem 

explicar entre 42¼ e 1 t:::" 
._li¼ das totais de Mg'

respectivamente, para os povoamentos com 6 e 11 anos, durante 

o verào e inverno. Estes resultados devem-se à capacidades 

distintas de absorç§:'o do Mg entre as árvore·= mai·=· jovens, 

enquanto que na que 1 a·s mais velha.s, esta·�� diferenças 

r·ela.cionam-se com quHntidades a.cumulada·:S e redistr·ibuldas de 
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Mg. Neste caso, árvores com maior conteúdo de Mg podem 

redistribui-lo mais eficientemente do que àquelas com menor 

conteúdo deste nutriente. 

4.5.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Os teores médios de Mg foram significativamente 

<DMS= 0,07) mais altos na posiç�o inferior da copa <0,93 g/kg) 

e igualmente menores nas posic:e-Jes superior (0,8�, g/kg) e 

mediana da copa (ü,82 g/kg). Entretanto, na prática, estas 

diferenças n�o devem ser consideradas. Este padr�o de 

distribuiç:�o de Mg das aciculas na copa n•o foi identificado 

por VAN DEN DRIESSCHE (1974). 

Resultados discordantes foram apresentados por 

WELLS z� METZ (1963) e WILL (1957). l�ELLS z� METZ (1963) 

verificou que os teores de Mg aumentaram do topo para a base 

da. copa (tipo III) de árvores de P. taeda, com 5 anos de 

idade. WILL (1957) nâo encontrou variaç:bes entre as posiçbes 

da copa para o Mg das aciculas (tipo l) de P. radiata. 

Diferenças estatisticamente significantes para 

os teores de Mg das aciculas ocorreram entre as posiçbes da 

copa de árvores com 6 e 11 anos de idade, amostradas durante 

o inver'no (F= 2,36; P<0,01 e F= l,58; P<O,O�,, 

respectivamente). Entretanto, no verto, n�o houve diferença 

significativa para ambos povoamentos. 

Para os povoamentos com 6 e 11 anos de idade, 

constatou-se que a variaç�o para os teores de Mg entre árvores 

foi maior do que a variaç:�o dentro das árvores. 

4.5.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

Grad i ente·s hori:::.ontais estatisticamente 

significantes <DMS= 0,05) foram encontrados para Mg, sendo que 

os teores médios das aciculas jovens (0,92 g/kg) foram 

superiores àqueles das aciculas maduras (0,Bl g/kg). A reduçfro 

dos teores de Mg com a idade da acicula relaciona-se, 

pi·incipalmente, com o aumento da prcJduç:"àc de matér'ia seca 

(MP1HSCHNEP, 1986) e -:'. alta mobilidade deste 1211::�m,".�r-i-to, que 

redistribui-se dos tecidos mais velhos para as partes novas em 
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crescimento, causando "diluíç:�o do nutriente". Estes 

resultados confirmam àqueles relatados por LEYTON (1948) e 

t•H L L ( 1 95 7 ) • 

4.5.6. Recamendaç�o de amostragem 

Para o povoamento de P. taeda com 6 anos de 

idade, a amostrage� para avaliaç�o nutricional do Mg deve ser 

feita durante o inverno, coletando-se ac:í.culas jovens da 

posiç�o mediana da copa. Para um erro desejado de 10¼ (Tabela 

9) seriam necessárias amostrar 17 árvores e para um erro de

15¼ seriam 8 árvores. 

Para o povoamento com 11 anos de idade, pode-se 

amostrar, no ver�o, ac:í.culas jovens no meio da copa, em 33 

árvores para um erro de 10¼ e 15 árvores para 15¼ de erro. 

Na prática, para a avaliaç�o nutricional do Mg 

recomenda-se amo·:5trar, durante o verl3:o, ac:í.culas jovens do 

meio da copa, em aproximadamente 33 árvores, selecionadas em 

todas as classes de diâmetro, para um erro desejado de 10¼ e 

de 15 para 15½ de erro. 

Para avaliaçà:o do Mg em P. elliottii var. 

elliottii, MEAD & PRITCHETT (1974> recomendaram o ver�o para 

amostragem das aciculas • 
. • 

DOLDAN ( 1987) verificou que os teore·:;; df..': Mg das 

aciculas do 1° lançamento apresentaram maior correlaçào com o 

crescimento das árvores de P. taeda, com 15 a 16 anos, do que 

os t,2ores das a.ciculas do 2º lançamento, amb,_;i·s do 2 º Vf.?rtici lo 

�superior. Por outro lado, l.\JELLS i,. METZ <1963) sugeriram a 

amostragem das aciculas mais velhas (com 1 ano de idade) em 

<'-Ú'VO'f'es de P. taeda, com 5 anos de idade. BOULD ( 1983) e 

MARSCHNER (1986) também sugeriram a utiliz;.:icâ'o de folhas 

maduras para a avaliaçâ'o do magnésio. 

4.5.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZdTTL ( 1973) e REISSMANN ( 1981) apPesentam como 

sendo níveis bons de Mg das ac:í.cu.las do 2° lançamento do 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, os teores compreendidos entre 1,0 



e 2,0 g/kg e entre 0,8 e 1,5 g/kg, respectivamente. Segundo 

ZdTTL (1973), valores de Mg inferiores a 0,5 g/kg s�o 

considerados deficientes para Pinus. 

Para o local equivalente ao sistema de 

amostragem de Zi:HTL (1973), os teores médio1;:; de Mg das 

acículas maduras C:Ía posiç:�o superior da copa, no inver'no, 

encontrados para os povoamentos com 6 (1,0 g/kg) e 11 anos 

(0,6 g/kg) podem ser considerados bons por este mesmo autor. 

Com relaç:2o ao local de amostragem sugerido no 

presente trabalho, isto é, aciculas jovens da posiç�o mediana 

da copa, no inverno ou ver&o, os valores encontrados para os 

povoamentos com 6 (1,0 g/kg) e de 11 anos de idade (0,8 g/kg>, 

também s�o considerados bons por ZbTTL < 1973) e REISSMANN 

(1981). Sintomas visuais de deficiência de Mg foram observados 

nos povoamentos de P. taeda, especialmente naquele mais velho. 

De acordo com ZbTTL (1966), teores de Mg abaixo de 0,2 g/kg 

indicam uma forte deficiência. 

Resultados similares para os teores de Mg das 

acículas do 2° lançamento do verticilo superior em 

povoamentos de P. taeda, com idades variando entrfi 7 e 16 

anos, em Telêmaco Borba-PR, foram apre·:::;errtados por 

(1987>, REISSMANN & ZdTTL (1987) e VALERI (1988). 

No entanto, os resultados;. d.3s análises da-5 

acículas n§:'o puderam ser confirmados pelos teores de Mg
++

trocável do solo (Tabela 3), porque estes foram interpretados 

como sendo bai:-:os a muito bai:-:os (P.AI.J, 1 c?91b). Isto indica 

que, a classi·ficaç:&'o empregada para solos com Lt-5o agríc,:ila n%:o 

foi adequada 

p r·ova ve 1 emente, 

para 

devido 

solos plantados com 

e:-t igênc ia de Mg es,ta 

espécie. WELLS & METZ (1963) encontrou alta correlaç§:'o entre 

teor de Mg do solo e de acículas de P. taeda. 

4.6. ENXOFRE 

Os fatores que mais afetaram os teores de S das 

aciculas, com base no,;:;; re·5ultados da .:1náli':;;e de variância, 

foram: estaçào do ano (F= 108,55; P<0,01), idade do povoamento 
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(F= 17,64; P<O,úU e posiçl;Yo da árvore no povoamento (F= 2,55; 

P<0,01). N�o hoLtVe efeito estatisticamente significante da 

posiç�o de amostragem na copa <F= 0,5!:, ns) e estágio 

fisio16gico da acicula <F= 0,01 ns>. 

Os resultados das variaçbes dos teores de 

enxofre das acicul�s e a intensidade de amostragem para os 

povoamentos de P. taeda s�o apresentados na Tabela 10. 

4.6.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de S das aciculas variaram de 0,1 a 

2,5 g/kg no povoamento de P. taeda com 6 anos e de 0,2 a 2,7 

g/kg naquele com 11 anos. Os teores médios de S foram 

significativamente (DMS= 0,07) superiores para o povoamento 

com 6 anos <1,3 g/kg) do que os teores do povoamento com 11 

anos ( 1, 1 gíkg) • 

. 4.6.2. Efeito da estaç�o do ano 

Os teores médios de S das aciculas foram 

significativamente CDMS= 0,07) mais altos no ver�o (1 1 4 g/kg) 

do que os teores no inverno Cl,O g/kg). Teores máximos de S no 

possivelmente, devido à mobilidade deste 

elemento. Como o Sé pouco redistribuído no inicio da estaç�o 

de crescimento, este acumula-se no ver�o. 

4.6.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Os teores de S variaram ·signific,3.t:ivam,=?nte 

entre as árvores, selecionadas em todas as classes de 

diâmetro, com 6 e 11 anos de idade. 

Foram detectadas diferenças es t;.3 ti st i camentt� 

·;:;igni't'ic.:1.ntes para os teores médios de S entr"e árvores do

povoamento com 6 anos de idade, amostradas durante o ver�o

CF= 2,16; P<0,05) e o inverno <F= 3,53; P<0,01) e entre as

árvores do povoamento com 11 anos, durante o verào CF= 3,23;

P<0,01). No entanto, árvore de qualquer classe de diâmetro

pode ser amostrada no povoamento com 11 anos de idade, durante

o inverno, pois n�o houve diferenças significativas CF= 1,63

ns> para os teores de S entre as árvores. 
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Tabela 10. Teores (mini1110, fil(lfflO e médio), variaçbes entre árvores <C.IJ.)
intensidade de amostragem para ava.liaçlo nutricional do enxofre CS)
povoamentos de Pim.ts taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaçlo 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaçâ'o Posiçâ'o Acículaª Teor de S n° onde o erro é 

povoamento do ano da copa Min. Háx. Médio C.V. 5 10 15 20 

------ 9/k9 ------ ¼ -

6 Ver'àl Superior Jovem 0,9 2,1 1,5 20,0 62 16 7 4 

Madura 1,1 ,., ") 

"' 4 1,5 18,6 53 13 6 3 

Mediana Jovem 0,8 1,9 1,5 17,0 45 11 5 3 

Madura 1,1) 1,8 1,4 15,4 "'t"'1 
..,, 9 4 2 

Inferior Jovem 1,1) 2,3 1,5 25,3 98 25 11 6 

Madura 0,9 2,3 1,5 18, 1 50 13 6 3 

Invernod Superior Jovem 0,1 2,0 0,9 45,6 320 80 36 20 

Madura 0,5 1,8 1,0 37,3 214 54 24 14 

Mediana Jovem 0,5 1, 9 1, 1 39,8 244 61 27 15 

Madura 0,6 2,0 1,1 34,3 181 45 20 11 

Inferior Jovem 0,4 2, 1 1,1 44,7 307 77 34 19 

Madura 0,7 2,5 1 . .., 43,0 284 71 ..,..-, 18 ! "° ,J.i,. 

11 Verâ'o Superior Jovem ú,5 l") 'T 
.í..pJ 1,4 39,5 240 60 27 15 

Madura 0,4 ,., � 
,:. 'I 1,1 48,5 361 9ú 40 23 

Mediana Jovem 0,2 2,7 1,3 50,5 392 98 44 25 

Madura 0,2 .., ..., 
.. , -'-- 1,4 41,9 270 68 30 17 

Inferior Jovem ú,4 2,7 1,4 41,0 258 65 '""in 

.i.."1 16 

Madura 0,2 2,7 1 ., ,-
50,5 7Q•'i ..:,,L 98 44 25 

Inverno Superior Jovem 0,4 1,9 1,0 33,4 172 43 19 11 

Madura 0,7 1, 7 1,0 27,6 117 29 i� 
J.,_) 7 

Mediana Jovem 0,6 2, 1 1,0 34,4 182 46 20 11 

Madura 0,2 1, 9 0,9 4ü, 1 247 6.-...,:. 28 16 

Inferior Jovem 0,3 1,4 0,9 26,8 110 28 1r, ,. 7 

Madura 0,4 1,8 0,9 30,6 144 36 j' 
.o 9 

: Estágio da acicula. . . 
a média dentro de diferentes intervalos de Ni:imero de àrvores necessàr10 para estimar 

confiança e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 
_ limites. 
d Meio de fevereiro de 1992. 

Meio de julho de 1992. 
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Estes resultados relacionam-se com as mudanças 

do comportamento nutricional que ocorrem em funç�o do aumento 

da idade das árvores. Após o fechamento das copas, as árvores 

passam a depender quase que exclusivamente da redistribuiç�o 

dos nutrientes acumulados na copa para as partes novas em 

crescimento CATTIWILL, 1979; MILLER, 1981). No caso do 

povoamento mais velho, no inverno, o crescimento é reduzido, 

causando uma 11 concentraç�o de S 11 , diminuindo as variaçbes dos 

teores de S entre as árvores. 

4.6.4 Efeito da posíç�o de amostragem na copa 

Os teores médios de S das aciculas n�o 

diferiram significativamente entre as posiçôes de amostragem 

da copa, sendo de apro;dmadamente 1, 2g/kg. Este padrà'o de 

onde os teores i'ol iares mantém-se distributçâ'o 

constantes 

de 

dentro da copa, foi considerado como sendo do 

ttpo I identiftcado por VAN DEN DRIESSCHE (1974). 

Para o povoamento de P. taeda com 11 anos de 

tdade, ocorreram diferenças significativas para os teores de 

S entre as posiçôes da copa de árvores amostradas no ver�o (F= 

1,92; P<0,01) e no inverno <F= 1,94; P<0,01). Por outro lado, 

rf'.ao h 1::JU.Vt-=? diferenças estatísticas para este nutriente no 

povoamento com 6 anos, tanto no ver�o CF= 1,03 ns) como no 

inverno CF= 0,88 ns). 

A variaç�o para os teores foliares de S dentro 

da árvore foi significativamente menor do que a variaç�o entre 

árvores com 6 anos, no ver�o CF= 2,16; P<0,05) e inverno (F= 

3,53; P<0,01) e de árvores com 11 anos, no ver�o <F= 3,23; 

P<0,01). Resultados semelhantes àqueles encontrados por TAMM 

( 1 ·=?64) • 

Por· outro lado, para o povoamento n1ai·,s velho no 

i nve.r··no ocorreu o c:ontr.ário, 

ár\1 Dre foi maior do que 

l� 
.... ' 

a va.riaçàc) 

variaç§:'o entre 

dentro da 
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semelhantemente aos resultados obtidos por Slitcher
1 

(1984), 

citado por WEETMAN & WELLS (1990). 

4.6.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

N�o houve variaçí::)es significativas para o·:S 

teores médios de S entre aciculas jovens (1,2 g/kg) e maduras 

(1,2 g/kg). Isto de�e-se, provavelmente, à uma redistribuiçWo 

do tecidos mais velhos para os novos, como um mecanismo de 

"economia de nutrientes" <MILLER, 1981). 

4.6.6. Recomendaç�o de amostragem 

Para o povoamento de P,, taeda com 6 anos de 

idade, a amostragem para avaliaç�o nutricional do en:-�ofre 

(Tabela 10> deve ser feita no ver�o, coletando-se aciculas 

maduras do meio da copa. Para um erro desejado de 5¼, seriam 

necessárias amostrar 37 árvores e para um erro de 10¼ seriam 

9 árvores. 

Para o povoamento com 11 anos (Tabela 10), 

recomenda-se a amostragem no inverno, coletando-se acículas 

jovens da posicâo inferior da copa, em 28 árvores para 10% de 

erro ou 12 árvores para 15¼. Também, pode-se coletar aclculas 

maduras da posicâo superior da copa , em 29 árvores para 10¼ de 

erro ou 1-... 
..::, f:i.rvores

Na prática, suger·e-se a 

avaliaç�o nutricional do enxofre em P. taeda durante o 

inverno, coletando-se aclculas maduras da posiç�o superior da 

copa, em aproximadamente 54 árvores, selecionadas em todas as 

classes de di&metro, para um erro de amostragem de 10¼ ou 24 

árvores para 15¼ de erro. 

Estes resultados discordam de BOULD (1983) e 

MARSCHNER (1986), que sugerem a utilizaç�o de folhas jovens 

para elementos de baixa mobilidade na planta, como é o caso do 

1 

SLITCHER, T.K. Seasonal variation in nitrogen and phosphorus 

composi tion of plantation grotim American sycamore foli::tge. Raleígh, 

1984. (M.S. - North Carolina University) 
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4.6.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

Como ZoTTL ( 1973) e RE!SSMANN ( 1981), que foram 

uti 1 izados como referência na interpretaç:�o dos dados da 

análise das acículas n�o determinam os, foi necessário adotar 

os valores descritos por MALAVOLTA et al. (1989) para a 

avaliaç:�o nutricion�l deste elemento. Entretanto, o sistema de 

amostragem utilizado por e·:Ste último autor diverge daquele 

sistema dos autores citados primeiramente. 

MALAVOLTA et al. (1989) apresentam como sendo 

teores adequados de S das acículas recém-maduras, amostradas 

no ver�o cu outono, para Pinus, valores entre 1,4 e 1,6 g/kg. 

Com relaç:ã'o ao loca 1 de amostragem sugerido no 

presente trabalho, isto é, aciculas maduras do terço superior 

da copa, durante o inverno, os valores encontrados para os 

povoamentos com 6 (1,0 g/kg) e 11 anos {1,0 g/kg), s�o 

considerados deficientes por MALtiVOLTA et al. (1989). 

Entretanto, no povoamento com 6 anos, no ver�o, encontrou-se 

teores médios de S variando de 1,4 a 1,5 g/kg, considerados 

adequados por MALAVOLTA et al. (1989). Sintomas visíveis de 

deficiência de enxofre n�o foram constatados nos povoamentos 

de P. taeda amostrados. 

4.7. BORO 

Os teores de boro das aciculas foram afetados, 

principalmente, com base nos resultados da análise de 

var�iância (Qu.Õidro 3), pelos seguintes fator·es: idade do 

povoamento <F= 74,48; P<0,01), estágio fisio16gico da acicula 

CF= 21,73; P<0,01), posiçào de amostragem na copa <F= 11,65; 

P<0,01) e posiç:�o da árvore no povoamento (F= 11,34; P<0,01). 

Por' outro lado, n�o ho1...1ve diferenças para o B entre as 

estações do ano (F= 0,12 ns). 

Oi;:; resulta.dos da·::; variaç:bes dos tecq-·e-'.!s de B da':::i 

aciculas e a intensidade de amostragem para povoamentos de P. 

taeda com 6 e 11 anos de idade, sào apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Teores (mínimo, máximo e médio), variaçtles entre árvores (C.V.)
intensidade de amostragem para avaliaç:to nutricional do boro <B> de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por esta�o 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaçâ'o Posiçà'o Acicull Teor de B nb onde o erro é 

povoamento do ano da copa Min. Má:<. Médio c.v. 5 10 15 20 

------ mg/kg ----- ----------- ¼ ----------

Ver�o' Superior Jovem 15 44 26,4 "j� '1 114 29 13 7 -' , ..:.

Madura 12 36 19,0 36,3 202 50 23 13 

Mediana Jovem 14 34 20,7 23,(l 81 20 9 5 

Madura 12 31 18,7 24, 1 89 '"'"'
LL 10 6 

Inferior Jovem 19 58 27,0 31,B 156 39 17 10 

Madura 13 32 22,9 18,6 53 13 6 3 

Invernod Superior Jovem 16 61 29,6 38,ú 222 56 25 14 

Madura 18 39 25,8 24,3 91 .,.,. 
L,..:, 10 6 

Mediana Jovem 17 43 25,9 28, 1 121 30 14 8 

Madura 13 38 23,5 25,3 99 25 11 6 

Inferior Jovem 15 58 25,6 36,0 199 5!) ."")11 13 .L,.{.,. 

Madura 12 41 25,0 28,6 126 T'L 14 8 

11 Verâ'o Superior Jovem 12 33 21,5 29,0 129 ,,.,
..i.t. 15 8 

Madura 10 25 17,8 21,2 69 17 8 4 

Mediana Jovem 14 32 21,1 26,5 108 27 i ,
..,
L 7 

Madura 13 28 19,7 21,6 ,,., 18 8 5 14.. 

Inferior Jovem 16 36 24,9 25,0 96 24 11 6 

Madura 15 35 l'"\7 .,. 

1....;;'..:, 25,2 98 25 11 6 

Inverno Superior Jovem 5 33 18,0 37, 1 212 53 24 13 

Madura 8 31 17, 1 33,8 176 44 20 i1 

Mediana .Jovem 6 30 19,2 30,7 145 36 16 9 

Madura 11 27 17,4 26,7 110 27 1' ...,:,. 7 

Inferior Jovem 9 30 20,3 28,3 1'"'7 

i,.�f 31 14 8 

Madura 9 29 19,4 26, 1 105 26 1'") 
'"- 7 

: E7tágio .fisiológico. _ . 
estimar média dentro de diferentes intervalos de Numero de .irvores necessê:ir10 para 

confiança e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 
limites. 

e M de fevereiro de 19922d 1e10 
' Meio de julho de 1992. 
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4.7.1. Efeito da idade do povoamento 

Para o povoamento com 6 a nos de idade, os 

teores de B variaram de 12 a 61 mg/kg, enquanto que no 

povoamento com 11 anos, variaram de 5 a 36 mg/kg. 

Teores médios de B diferiram significativamente 

(DMS= 1,0) entre os povoamentos com 6 (24 mg/kg) e 11 anos de 

idade (20 mg/kg), diminuindo com a idade das árvores. 

Resultados semelhantes foram verificados por 

VALERI (1988), que encontrou teores de B das aciculas do 2
º 

lançamento do 2° verticilo superior de árvores com 7, 10 e 14 

anos, respectivamente, de 25,9, 16,3 e 17,5 mg/kg. 

4.7.2. Efeito da estaç�o do ano 

Nâ'o houve variaçôes significativas para os 

teores médios de B entre o ver�o e inverno, que foram de 

22 mg/kg para ambas estaç6es. 

4.7.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Diferenças estatisticamente significantes para 

os teores de B ocorreram entre as árvores amostradas nos 

povoamentos de P. taeda, com 6 e 11 anos de idade. 

Para o povoamento com 6 anos, ver'ificou--se 

teores de B significativamente d i ferent,2s entre as ár•-;cn'es 

amostradas no ver�o <F= 1,90; P<0,05) e no inverno (F= 8,36; 

P<0,01). As variaçôes entre árvores podem explicar cerca de 

46¼ da variaç�o total de B. 

Pai�a o povoamento com 11 anos, encont-r·ou-·se 

diferenças significativas para os teores de B entre as árvores 

amostr.3.das durante o ver·ão (F= 4,65; P<0,01) e inver·no (F= 

5,01; P<0,01). As variaç6es entre árvores com 11 anos podem 

explicar aproximadamente 35¼ e 42¼ da variaçfto total para B, 

respectivamente, no ver�o e inverno. 

As maiores variaçbes ent-r·e �-1rvor1:.':.'S ocorridas no 

inverno re lac ionam-s,2 com o menor e resc ic111ento das árvoi�12s, 

cau':5ando uma "concentra,;:·�o de B" das acicula•ê-;;, que ocorTe em 

diferenciados as dep,2ndE,ndo 

quantidades acumuladas deste nutriente na copa. 
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4.7.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Os teores médios de B diferir'am 

significativamente (DMS= 1,4) entre as posiçbes de amostragem 

na copa das árvores de ambos povoamentos, com valores mais 

altos na posiç1l!o inferior da copa (23,6 mg/kg) e menores, 

igualmente, nas posições superior (21,9 mg/kg> e mediana da 

copa (20,8 mg/kg). Por outro lado, a análise de variância 

individual para cada um dos povoamentos, revelou que as 

diferenças para os teores de B das aciculas nro foram 

significativas entre as posições de amostragem na copa de 

árvores com 6 e 11 anos, amostradas tanto no ver�o CF= 1,23 ns 

e F= 1,51 ns, respectivamente) como no inverno (F= 1,48 ns e 

F= 1,28 ns, respectivamente). 

Como o-:s teores foliares de B variaram muito 

pouco entre as posições de amostragem na copa e a análise de 

variância individual n�o detectou diferenças significativas 

entre estas posições, considerou-se o padr�o de distribuiçâo 

do B na copa como sendo do tipo I, identificado por VAN DEN 

DRIESSCHE (1974). 

4.7.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

Gradientes horizontais estatisticamente 

significantes <DMS= 1,0> ocorreram para os teores médios, cem 

maiores valores sendo encontrados nas ac: :i.culas joven·s 

mg/kg) e menorf=,s n.:as aciculas madura':5 (21 mg/kg). A diminuiç:�o 

dos teores de B com o aumento da idade da ac:i.cula deve-se, 

provavelmente, ao aumento da produç:ào de matéria s�ca, 

causando uma "diluiçfro deste nutrient&:". é: preciso con·5idera1� 

que, mesmo sendo a mobilida�e do boro muito baixa na planta, 

quando os teores de�te nutriente na folhagem madura sào bons 

0od1::.� occirr·er uma r('?d i ·:st r' ibu i ç:à'o para a•:;:; partes nova·:s em 

crescimento, conforme apresentado por HILL & LAMBERT (1981). 
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4.7.6. Recomendaç�o de amostragem 

Para o povoamento de P. taeda com 6 anos de 

idade, a amostragem para avaliaç�o nutricional do B <Tabela 

11) deve ser feita durante o verià'o, coletando-·se acículas

jovens da posiçià'o mediana da copa, em 20 árvores para 10¾ de 

erro ou 9 árvores para um erro de 15¼. 

Para o povoamento com 11 anos, pode-se 

amostrar, no ver�o, acículas maduras da posiç�o superior da 

copa, em 15 árvores para um erro de 10¼ ou 8 árvores para 15¼ 

de erro. Também, nesta mesma estaç�o do ano, pode-se amostrar 

aciculas jovens da posiç�o inferior da copa, em 24 árvores 

para um erro de 10¼ ou 11 árvores para 15¾ de erro. 

Na prática, para ava 1 i aç"ir!o do estado 

nutricional do boro em povoamentos de P. taeda sugere-se a 

amostragem no ver�o, de acículas jovens do meio da copa, em 

aproximadamente 27 árvores, selecionadas em todas as classes 

de diâmetro, para um erro permissível de 10% ou árvores 

para um erro de 15¼. 

4.7.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZdTTL ( 1973) e REISSMANN ( 1981) apresentam como 

·sendo níveis bons de B das aciculas do '..'2
° 

lançamento do

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P.

taeda com 8 anos de idade, teores variando de 15 a 35 mg/kg e

15 a 29 mg/kg, respectivamente. De acordo com ZdTTL (1973),

considera-se teores deficientes de B àqueles inferiores a

10 mg/kg.

P-,i ra o local equivalente 

amostragem de ZdTTL (1973), os teores médios de B das aciculas 

maduras da. posiç:ao supe,rior da c:opa, no inve1° no, par·a os=, 

povoamentos de P. taeda com 6 (26 mg/kg) e 11 anos (17 mg/kg), 

podem ser considerados adequados por ZdTTL (1973) e REISSMANN 

C 1981 ) • 
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Com relaç•o ao local de amostragem sugerido no 

presente trabalho, isto é, aciculas jovens da posiç�o mediana 

da copa, no verao, os valores encontrados para os povoamentos 

com 6 (21 mg/kg) e 11 anos (21 mg/kg), também podem ser 

considerados adequados. 

Resultados semelhantes foram encontrados por 
.• 

DOLDAN (1987) e VALERI (1988>, estudando povoamentos de P. 

taeda em Telêmaco Borba-PR, que foi a mesma Regi�o do presente 

trabalho. 

Por outro lado, REISSMANN & ZbTTL (1987) 

observou teores médios de B das acit:ulas do 2
° 

verticilo 

superior para povoamentos de P. taeda, com 15 anos de idade, 

sem sintomas visuais de deficiência, medianamente e fortemente 

afetados pela deficiência, respectivamente, de 34, 46 e 29 

mg/kg. Sintomas visuais de deficiência 

constatados neste trabalho. 

4.8. COBRE 

de boro foram 

Os fatores estudados que mai·5 afetaram os 

teores de cobre das aciculas, de acordo com os resultados da 

análise de variância comparativa (Quadro 3>, foram: idade do 

povoamento (F= 40,28; P<0,01), posiç�o de amostragem na copa 

<F= 9,59; P<0,01) e estágio fi·::;ioli:,gico da acicula a. ser 

amostrada (F= ;::;;,75; P<O,O;:,). No entanto, nI�o houve efeito 

significativo da estaç�o do ano (F= 0,15 ns> 

árvore no povoamento <F= 0,42 ns). 

e pos i ç:âo da 

Na Ta.bela 12 sâo apPesentado1:,; os resulta.dos das 

variaçtíes do teores de Cu das aciculas e a inten·;sidade de 

amostragem para os povoamentos de P. taeda, com 6 e 11 anos de 

idade. Dos nutrientes estudados, o Cu foi o que apresentou os 

paràmetros mais altos de variaç�o. 

4.8.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de Cu da·::; aciculas variaram de 1 a 24 

mg/kg no povoamento com 6 anos e de 1 a 16 mg/kg no povoamento 

com 11 anos. 
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Tabela 12. Teores {mínimo, lláXilllO e llédío), varíaçbes entre árvores (C.V.) 
intensidade de amostrages para avaliaçlo nutricional foliar do cobre {Cu) de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaç!to 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaç:to Posiç:ã'o Acicula4 Teor de Cu nb onde o erro é 

povoamento do ano da copa Min. Má:<. Médio c.v. 5 10 15 20 

------ mg/kg ----- ¼ -

Vertl Superior Jovem 2 24 8,4 61,7 585 146 65 37 

Madura 1 18 6,6 61,1 574 144 64 36 

Mediana Jovem 1 20 6,4 56,6 492 123 55 31 

Madura 1 16 6,5 68,6 723 181 80 45 

Inferior Jovem 2 10 5,9 47,5 347 87 39 22 

Madura 1 16 5,6 65,8 665 166 74 42 

Invernd1 Superior Jovem 2 13 5,8 46, 1 -rr-i"'7 

..:,i.,./ 82 36 21 

Madura 2 12 5,7 50,9 3'7'8 100 44 25 

Mediana Jovem ") 11 5,6 48,8 366 92 41 23 ,. 

Madura . .,,_ 11 5,5 52,8 429 107 48 27 

Inferior Jovem 1 10 5,2 51,3 405 101 45 25 

Madura 2 9 4,8 50,0 384 96 43 24 

11 Verã'o Superior Jovem .-, 8 5,2 31,6 154 39 17 10 ;_ 

Madura 1 16 4,8 63,9 628 157 70 39 

Mediana Jovem 1 8 4,3 40,6 253 63 28 16 

Madura 1 7 3,4 47,2 342 86 38 21 

Inferior Jovem 1 8 3,9 52,3 420 105 47 26 

Madura 1 9 3,3 60,4 561 140 62 35 

Inverno Superior Jovem 7. o 5,6 ..,..,_ e 1,
'"' 41 18 10 ..., I ..:i.t..,, • .1 o;.

Madura 8 5,0 42,3 275 69 31 17 

Mediana Jovem 1 7 4 'j 
. ,� 44,9 310 78 35 19 

Madura 1 9 4,5 47,7 350 88 39 22 

Inferior Jovem 8 4,3 40,0 246 62 27 15 

Madura . ., 
;_ 10 4,8 41,2 261 65 29 16 

ª Estágio fisiológico. 
b Número de árvores necessário para estimar a. média dentro de diferentes intervalos de 

confiança e com 95¼ de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 
_ limites. 
d Meio de fevereiro de 1992. 

Meio de julho de 1992. 
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Os teores médios de Cu foram significativamente 

<DMS= 0,5) superiores para o povoamento com 6 anos (6,0 mg/kg) 

comparado aos teores do povoamento com 11 anos (4,4 mg/kg). 

A diminuiçâo dos teores de Cu das aciculas com 

a i,dade do povoamento também foi encontrada por 'v'ALERI ( 1988). 

Os teores médios de Cu das aciculas do 2
º verticilo superior 

das ár'vores com 7
, ' 10 e 14 anos foram de 1 ":!" 7 

-...J' ' ' 10,6 e 8,8 

mg/kg, respectivamente. Para as aciculas vivas das árvores, os 

teores foram de 10,3� 11,7 e 8,7 mg/kg. No entanto, os teores 

de Cu encontrados por VALERI < 1988) foram superiores do que os 

teores verificados no presente trabalho. 

4.8.2. Efeito da estaç�o do ano 

Os valores de Cu niiro diferiram estatisticamente 

(DMS= 0,5> entre as estaçôes do ano, mas foram ligeiramente 

mais altos no ver�o (5,4 mg/kg) em relaç�o àqueles obtidos no 

inverno (5,1 mg/kg). Teores de Cu mais altos no ver�o, 

provavelmente, relacionam-se com a babia mobilidade deste 

elemento na planta, que é pouco redistribuido no inicio da 

estaç�o de crescimento e assim, acumula-se no verào. 

4.8.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

houve diferenças estatisticamente 

significantes para os teores foliares de Cu entre as árvores, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro, com 6 e 11 anos 

de idade. 

No entanto, a análise de variância individual 

para cada um dos povoamentos reve 1 ou diferenças significa. t :i vas 

entre as árvores para o cobre. Para os povoamento com 6 e 11 

ano':5 de ida.de, •-.;er·i f í cou-se estatisticamente 

significantes para o Cu entre as árvores amostradas no ver�o 

CF= 3,34; P<0,01 e F= 2,80; P<0,01, respectivamente> e inverno 

CF= P<O,Ol e F= 3,47; P<0,01, respectivamente). [\,::: n--

variaçbes entre árvores com 6 anos que ocorreram no inverno e 

ver�o, podem explicar cerca de 68¼ e 25¼ da variaç�o total dos 

teores de cobr(,:.1, respectiva.mente. Para o povoamento com 

anos, as variaçbes entre árvores, amostradas tanto no verào 
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como no inverno, podem explicar aproximadamente 28¼ da 

variaç:�o total dos teores de cobre. 

As maiores va riaç:/jes entre árvores que 

ocorreram durante o inverno para o povoamento cc1m 6 anos 

relacionam-se com a bai�<a ta:-:a de crescimento das árvores, 

cat.tsando uma "concentraç:â'o de cobre" que varia entre árvores 

de diferentes classes diametrais. Por outro lado, as 

diferenças para os teores de Cu entre árvores com 11 anos de 

idade podem ser atribuídas às diferentes tai{as de 

redistribui ç�o deste elemento, que variam em funç:'go das 

quantidades acumuladas do mesmo. 

4.8.4. Efeito da posíç�o de amostragem na copa 

Valores médios significativamente CDMS= 0,7> 

mais altos de Cu ocorreram na posiç�o superior da copa <5,9 

mg/kg) e menores, igualmente, nas posiçôes mediana (5,1 mg/kg) 

e inferior da copa <4,7 mg/kg). A distribuiç�o dos teores de 

Cu na copa mostra uma tendência de maiores valores no topo 

reduzindo-se em direç:�o à base da copa, podendo ser 

considerada como sendo do tipo II, identificado por VAN DEN 

DRIESSCHE (1974). 

Diferenças estatisticamente significantes 

ocorreram para os teores foliares de Cu entre as posiçbes da 

copa de árvores com 6 anos, amostradas no inverno (F= 2,35; 

P<0,01) e com 11 anos, no ver'go (F= 2,32; P<0,01). No entanto, 

n�o houve diferença significativa entre as posiç:bes de 

amostragem na copa de árvores com 6 anos, durante o ver&o (F= 

1,2t? ns) e com 11 anos, no inverno <F= 1,51 ns). Estes 

resultados est�o relacionados com o efeito de concentraçào do 

Cu nas árvores mais jovens e com o mecanismo de redistribuiç�o 

nas árvores mais velhas. 

Verificou-se ainda que, a variaçào entre 

árvores para os teores de Cu foi maior do que .=1 ·--1ar·ii:1'.;:§:o 

dentro da árvore para este nutriente. Estes resultados s�o 

concordantes com àqueles apresentados por TAMM (1964).
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4.8.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

Gradientes horizontais estatisticamente 

significantes <DMS= 0,5> n�o foram encontrados para Cu, mas os 

teores médios das aciculas jovens (5,4 mg/kg) foram 

l igeramente superiores àqueles das maduras (�,, O mg/kg). A

diminuiç�o dos teor�s de Cu com o aumento da idade da folhagem 

deve e·:Star relacionada, principalmente, com o aumento relativo 

na produçWo de material estrutural e de compostos de reserva 

(MAHSCHNER, 1986), ocorrendo uma "diluiçà'o deste nuti�iente" 

nas aciculas maduras. 

4.8.6. Recomendaç�o de amostragem 

Para o povoamento de P. taeda com 6 anos de 

idade, a amostragem para avaliaç·go nutricional do cobre 

(Tabela 12) deve ser feita no inverno, coletando-se aciculas 

jovens dr.t pos i çã:o superior da copa, em cerca de 36 e 21 

á.rvores pa r.êi um erro a.mostragem de 15 e

respec ti varnente. 

Para o povoamento com 11 anos de idade, também 

recomenda-se amostrar acfculas jovens na posiç�o superior da 

copa, no inverno, em aproxinmadamente 18 e 10 árvores para um 

erro de 15 e 20¾ (Tabela 12). 

estado nutricional do cobre em P. taeda, a coleta de ac1culas 

da po·siç::3:o �,u.pr-::rior da copa, no inver··no, em 

aproximadamente 82 árvores, selecionadas em todas as classes 

de diâmetro, para um erro desejado de 10¼ e 36 árvores para um 

ei�ro de 15%. 

4.8.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZoTTL (1S'T5) ,2 HEI\3SMf71MN (1981) apresentam cc:im□ 

níveis bons de Cu das aciculas do 2º lançamento do 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, os teores compreendidos entre 4 e 

5 mg/kg e entre 5 e ,  mg/kg, respectivamente. u.nc:io ZbTTL. 

(197�5), valor·e·:;; dF:: Cd. 1nf�?rior1,?'"5 a. 2 q/k,:;i ·::.;àc:, con·::;iderac:io·:::; 

deficientes para Pinus. 
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de 

amostragem de ZoTTL ( 1973), os teores médios de Cu das 

aciculas maduras da posi,;:zro superior da copa, no inverno, 

encontrados para os povoamentos com 6 <5,7 mg/kg) e 11 anos 

C5,0 mg/kg) podem ser considerados bons por ZbTTL (1973) e 

REISSMANN (1981). 

Para os locais de amostragem sugeridos no 

presente trabalho, verificou-se teores médios de Cu das 

aciculas jovens da posiç�o superior da copa, no inverno, de 

5,8 e 5,6 mg/kg, respectivamente, para povoamentos com 6 e 11 

anos de idade, sendo também considerados bom5 por ZbTTL (1�'73) 

e REISSMANN (1981). Sintomas visuais de deficiência de Cu n�o 

foram observados nos povoamentos de P. taeda estudados. 

Resultados similares para os teores de Cu das 

acfculas do 2
° 

lançamento do 2
º 

verticilo superior em 

povoamentos de P. taeda, na mesma Regiâo do presente estudo 
.r 

CTelêmaco Borba-PR>, foram apresentados por DOLDAN (1987) e 

REISSMANN & ZdTTL (1987>. 

é preciso salientar que, a classificaçào 

agrícola utilizada para interpretar os teores de Cu no solo 

(R.h I J, 199 lb) nâo ·foi adequada para os povoamentos de P � 

taeda, pois os teores foliares de Cu foram considerados bons, 

enquanto que os teores do solo (Tabela 3) foram interpretados 

como sendo altos. 

4.9. FERRO 

Os fatores que mais afetaram os teores de Fe 

das aciculas, com base nos resultados da análise de variància 

(Qu.adr·o 3), ·foram: es,ta,çào do ano (F= 135, 12:; P<0,01), •':?5t�.9io 

c-Ja acfcula (F:::: P<0,01), dc:i 

povoamento (F= 85,07; P<0,01)
1 

posiçào de amostragem na copa 

(F= 15,29; P<0,01) e posiç�□ da árvore no povoamento (F= 2,70; 

P<O,U1). 

Os resultados das variaçbes dos teores de Fe 

de O t3eda sào apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13. Teores (mínimo, máxilllO e médio), variaçbes entre árvores {C.V.) e 
intensidade de amostragem para avaliaç�o nutricional do ferro (Fe} de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaçlo 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaçio Posiç�o Aciculi 

povoamento do ano da copa 

6 

11 

Superior Jovem 

Mediana 

Madura 

Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Invernod Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Inverno Superior Jovem 

Madura 

Mediana Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Teor de Fe nb onde o erro é 

Min. Mfü<. Médio e.V. 5 10 15 20

------ fll9/k9 ----- ------- ¼ ----------

54 182 88,5 30,8 146 37 16 9 

55 

56 

49 

44 

96 

81 

74 

105 

-,,: 
f , . ..1 

125 

46 

51 

40 

84 

51 

102 

71 

51 

56 

88 

75 

70 

187 107,4 35,2 191 48 21 12 

144 

176 

82,8 26,0 104 26 12 

127,3 86 22 10 

7 

6 

191 102,5 41,0 258 65 29 16 

279 183,3 24,7 94 24 11 6 

347 165,7 34,6 184 46 21 12 

31)1) 176,7 35,3 192 48 21 12 

305 145,8 38,3 226 56 25 14 

292 158,5 29,3 132 33 15 8 

265 146,6 34,8 186 47 21 12 

986 225,2 75,8 883 221 98 55 

158 

127 

108 

84,3 28,7 127 32 14 

93, 1 .,-"1 -, 
LLi f 79 20 9 

7 

175 120,3 20,3 

65 16 

63 16 7 

160 88,ü 27 ,3 115 29 13 

32 8 4 

8 

5 

4 

4 

7 

2 

366 123,8 52,0 416 104 46 26 

208 122,5 31,5 153 38 17 10 

217 

281 

108,3 35,5 

126,7 "Z·"') '") w;;,,.,;_ 

158 106,3 18,7 

207 121,6 25,4 

194 49 

159 40 

54 14 

18 

t, 

99 25 11 

12 

i:::, 

ª Estáqio fisiolóoico. 
ti Número de árvores necessário para estimar a média dentro de dí ferente·::; intervalos de 

confiança e com 95¼ de orobabilídade da média verdadeira ;e encontrar dentro daqueles 
_ limites: 
� Meio �e fevere�ro �e_l992. 

Meio ae wlho oe 1'19:i. 
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4.9.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de Fe das aciculas variaram de 44 a 

986 mg/kg para o povoamento com 6 anos e de 40 a 366 mg/kg 

para o povoamento com 11 anos. 

Os teores médios de Fe foram signi ·fica ti vamente 

<DMS= 8) superiores para o povoamento com 6 anos (143 mg/kg) 

do que os teores daquele com 11 anos (109 mg/kg). 

A reduçâ'o dos teores folia r·e<.::. de Fe com o 

aumento da idade do povoamento também foi observada por VALERI 

(1988). Os teores médios de Fe aciculas do :2 ° verticilo 

superior de árvores de P. taeda com 7, 10 e 14 anos, foram de 

166, 135 e 141 mg/kg, respectivamente. 

4.9.2. Efeito da estaç�o do ano 

Di feren,;:a·;; estatisticamente significantes 

(DMS= 8) ocorreram para rJ·::l teore·;; médios de F,? entr-e as 

esta,;:ôes do ano amostradas, com ma iore·;; valores ocorrendo 

durante o inverno (144 mg/kg) e menores no ver�o (108 mg/kg). 

Este resu 1 tado, provavelmente, d,2ve·-si.-:? ao rna ior 

crescimento no ver•ào e, conseqüenti:-Jmente, diminuiç:-a:o dos 

teores de Fi:2, cau-sado pela "diluiç:i3:'o deste nutr·iE�nte". No 

inverno, ocorrE�u o contrário 5 nH:�nor cresci menti:, e poi·tanto 

teores mais elevados de Fe, devido ao efeito de c□ncentraçào. 

4.9.3. Efeito da pasiç�o da árvore no povoamento 

Através da análise de variâ.ncia compar·ativa 

(Quadro 3), verificou-se efeito significativo para os teores 

médios de Fe entre as árvores dos povoamento com 6 e 11 anos 

de ida.de. 

Entretanto. pela a.nál ise de 

individual, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes para o FP somente entre as árvores com 11 anos 

de idade, amostradas no verào CF= 2,23; P<0,01) e no inverno 

entre árvores para os teores 

Fe pode e:< p l i e 3. r' e n t r e 11% E-?: 
-·-\ l 'ri 
.�CJclv da

total, respectivamente, no verào e inverno. Estes resultados, 

provavelmente, relacionam-se com 
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acumuladas de Fe em árvor,=!s de diferentes classe·s de diâmetro. 

No inverno, as taxas de crescimento reduzem-se, diminuem as 

ta:-;a.·5 de redistribuiç&o e, conseqüentemente, aumentam os 

teores de Fe, devido ao efeito de concentraç&o. 

Para o povoamento com 6 anos de idade, nâ'o 

houve diferenças significativas para os teores de Fe entre as 

árvores, tanto no ver�o (F= 1,13 ns) como no inverno (F= 

1,60 ns>. Deste modo, pode-se amostrar árvores de qualquer 

c las·5e de d i §.metro papa ava 1 i aç'à:o nut ric i ona 1 do Fe neste 

povoamento de P. taeda. 

4.9.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

AtPavés da análise de variância (Quadro 3) e 

teste de Tukey, constatou-se teores médios de Fe das aciculas 

significativamente <DMS= 12) mais altos na posiçâ:'o inferior da 

copa <140 mg/kg) e menores, igualmente, nas posiçôes superior 

(120 mg/kg) e mediana da copa (118 mg/kg). E':Stl::.� padrâ:'o de 

distribuiç&o de Fe na copa n'à:o foi identificado por VAN DEN 

DRIESSCHE (1974). 

Por outro lado, na análise de variância 

individual para cada idade de povoamento n�o foram detectadas 

diferenças significativa·::; para os teores de Fe ent1�r2 a1:5 

posiçbes de amostragem na copa para as arvores com b e 11 anos 

respect i vam12nte) 

respectivamente). 

e inverno (F= 1,44 

Para os dois povoamento estudados, observou-se 

que a.·s va. ri a ,;:êi(?.s entre .árvores para os teore·::; dE:? Fe -f'or,:i.m 

maiores do que as variações dentro da árvore, similarmente 

àqueles resultados apresentados por TAMM (1964), 

4.9.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

(DMS== 

médios das 

horizontais 

foram encontrados 

estatisticamente 

aciculas maduras 

para 

( 142 mg/ki.:.:J)

onde (JS 

for,?.m 

superiores d□ que os teores das aciculas jovens (110 mg/kgl.
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O aumento dos teores de Fe com o .avanço da 

idade da acicula relaciona-se, provavelmente, com a bai:<a 

mobilidade deste elemento na planta, que se redistribui muito 

pouco para os tecidos novos em crescimento, causando um 

acúmulo nas aciculas mais velhas. 

Houve interaçâo significativa entre estágio 

fisiol6gico da acicula e estaç:�o do ano <F= 27,73; P<0,01) e 

entre estágio fisiol6gico da acicula e posiç�o de amostragem 

na copa (F= 14,56; P<0,01), devido às difert2ntes ta:{a·:ã, de 

c:rt2·;:;c:imento da·;:; árvores entre as estaç:'ões do ano e a tendência 

de acúmulo do Fe na posiç�o inferior da copa em funç�o da sua 

baixa redistribuiçào. 

4.9.6. Recomendaç�o de amostragem 

Para o povoamento de P. taeda com 6 anos de 

idade, a amostragem para avaliaç�o do ferro (Tabela 13) deve 

ser feita no verào, coletando-se aciculas maduras da posiç�o 

inferior ou 1m?diana da copa em, respectivament�?, 22 ou 24 

árvores para um erro permissível de 10¼ e em 10 ou 11 árvores 

para um erro de 15¼. 

Para. o povoamento com i 1 anos (Tabela 13), 

também pode-se amostrar no ver�o, coletando-se aciculas 

maduras na posiçao inferior da copa, em 32, 8 e 4 árvores para 

erros de 5, 10 e 15¼, respectivamente. 

sugere·-se a

,?.v.aliaç:fro do estado nutricional do ferro em P# taeda, no 

verao, coletando-se aciculas maduras da posiç�o inferior da 

copa, em cerca de 24 árvores, selecionadas em todas as classes 

de diâmetro, para um erro desejado de 10¼ ou 11 árvores para 

15�� d(2 ,:erro. 

4.9.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZôTTL i:1·:=,;•7::.':;) i:.� r;:_EIS3Mf2:1NN (1 r::,•81) apresr:2ntam como 

sendo niveis bons de Fe das aciculas do 2
º lançamento do 2 ° 

verticilo superior, para diferentes espécies de P1nus e P. 

taeda com 8 anos de :dade, os teores compreendidos entre 45 a 

:1.6!:i mg/kg, rr:2·=:;pec ti vamentE�. 
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Segundo ZdTTL (1973>, valores de Fe inferiores a 30 mg/kg s�o 

considerados deficientes para Pinus. 

Para o local correspondente do sistema de 

amo·;stragem de ZdTTL ( 1973), os teor'es médios de Fe das 

aciculas maduras da posiç:•ã:o superior da copa, no inverno, 

encontrados para os povoamentos com 6 (177 mg/kg) e 11 anos 

<12�; mgíkg) podem ser considerados bons por Zi:HTL (1973) e 

REISSMANN (1981). 

Com relaç:�o ao local de amostragem sugerido no 

presente trabalho, isto é, aciculas maduras da posiç:�o 

inferior da copa, no ver�o, verificou-se que os teores médios 

de Fe para os povoamentos com 6 (127 mg/kg) e 11 anos (141 

mg/ki)), também podern ·ser considerados bons pelos me·an,os 

autor··es citados anteriorml"7?nte. Sintoma·;:; visuais de de-ficié}ncia 

de Fe n�o foram observados nos povoamentos de P. taeda. 

Resultados similares para os teores de Fedas 

acicula.s do ···10 
.i::. '.2 ° verticilo su.pt-'.?rior em 

povoamento·5 de P� taeda, com idades vari.s.ndo entre 7 e 16 

anos, na mesma Regi�o do presente estudo (Telêmaco Borba-PR), 

foram apresentados por DOLDAN (1987), REISSMANN & ZdTTL (1987> 

e VALERI (1988). 

4.10. MANGAN�S 

Os íator-�s que mais afetaram os teores de Mn 

das aciculas, com base nos resultados da análise de variância 

compar.s.tiva (QL\adi�o ::.S)
,, 

foi�am: idade do povoamento (F 0-= 277,05; 

P<0,01), po·siç:�o de amostragem na copa (F== 60,::,0; P<0,01), 

( F == 
... , ..... ··••,• ; 

..::.,t) 'l / b; P<0,01), po·;:; i ç:iko da á r1../rJre no 

povoamento CF= 7,14; P<0,01) e estágio fisiol6gico da acicu.la 

CF= 5,26; P<0,05). 

aciculas e a intensidade de amostragem para os povoamentos de 

P. taeda, com 6 e 11 anos, sào apresentados na Tabela 14.
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Tabela 14. Teores (m!nim, má:dmo e médio), variaçbes entre árvores <C.V.)

intensidade de a1110Stra9em para avaliaçlo nutricional do manganês (t'ln) de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaçto 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaç&"o Posiç&"o Acícula4 Teor de Mn nº onde o erro é 

povoamento do ano da copa Mín. Máx. Médio c.v. 5 10 15 20 

------ m9ík9 ---- ----------- ¾ 
Ver�l Superior Jovem 142 478 262,0 36,7 207 52 23 13 

Madura 81 928 222,0 79,5 971 243 108 61 

Mediana Jovem 134 550 291,0 36,3 203 51 .... -
,t_,::i 13 

Madura 162 79ú 355,5 40,8 256 64 29 16 

Inferior Jovem 133 683 320,3 39,8 244 61 ,..,.., 15 .:.1 

Madura 234 800 441,4 29,6 135 34 15 9 

Invernod Superior Jovem 217 718 410,0 31, 9 1::.7 39 18 10 

Madura 170 604 351,7 35,8 197 49 22 1'1 "-

Mediana Jovem 211 578 383,8 24,8 95 24 11 6 

Madura 178 586 349,2 26,3 106 27 12 7 

Inferior Jovem 236 492 365,6 18,5 e:'"' 
J.L. 13 6 3 

Madura 269 660 442,2 25,6 101 58 26 15 

11 Verâ'o Superior Jovem 21)0 826 397,9 40,5 •íC"'i. 
i.-...JL.. 63 28 16 

Madura 173 344 414,6 49,9 �g-,.J � 96 43 24 

Mediana Jovem 283 828 473,7 25,q 103 26 p ,. 7 

Madura 387 1068 697,9 28,1 121 30 14 8 

Inferior Jovem 338 900 535,3 27,7 118 30 i3 7 

Madura 368 1216 711,8 29,4 133 ..,....,. 15 8 ...:,..:i 

Inverno Superior Jovem 232 S?Cí 491,0 28,7 127 ""t·! i4 8 �, -..1.;,.. 

Madura 1:,4 667 413,7 32,5 162 41 i8 10 

Mediana .Jovem 183 1000 558,0 '"t"t Q 
•-h.J t l 177 44 20 11 

Madura 314 988 533,7 31, 7 15:, -zo 
...,, 17 10 

Inferior Jovem 248 1008 618,4 29, 1 130 '' iC 8 '"''"' J., • .I 

Madura 386 1141 682,6 28,8 128 32 14 8 

• Estágio fisiológico. 
Número de arvores necessário para estimar a média dentro de diferentes intervaios de 
confiança e com 95i� de probabilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 

e l imí tes.
d Meio de fevereiro de 1992.

Meio de julho de 1992�
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4.10.1. Efeito da idade do povoamento 

Os teores de Mn das aciculas variaram de 81 a 

928 mg/kg e de 154 a 1.216 mg/kg, respectivamente, nos 

povoamentos com 6 e 11 anos de idade. 

Os teores médios de Mn diferiram 

significativamente <DMS= 23,6) para os povoamentos com 6 (350 

mg/kg) e 11 anos (544 mg/kg), aumentando com o avanço da idade 

das árvores. 

R.esu.l tados discor'dant�es foram apresentados por 

VALERI (1988). Este autor constatou que os teores médios de Mn 

diminuiram com o aumento da idade das árvores de P. taeda, 

sendo de 386 e 25::; mg/kg para árvores ccim 7 e 10 anos, 

respectivamente. 

4.10.2. Efeito da estaç&o do ano 

Os teores médios de Mn acicul.,is foram 

significativamente (DMS= 23,6) mais altos no inverno (467 

mg/kg) do que no ver�o (427 mg/kg), provavelmente devido aos 

efeitos de concentraç�o e diluiçào, respectivamente. 

No entanto, MEAD & PRITCHETT (1974), estudando 

povoamentos de P. elliottii var. elliottii com 11 anos, n�o 

encontraram diminuiç�es nos teores foliares de Mn no ver�o. 

PAYN & CLOUGH (1987) constataram que as variaç0es sazonais nào 

ocorreram somente flutuaçbes mensais. 

4.10.3. Efeito da posiç�o da árvore no povoamento 

Houve difer·fença altamente si9nificativa. para o�; 

teor·es di.?. Mn entre as ,§ rvor·e�,; de d i fer'ente�"' c 1 asse·s de 

diàmetro dos povoamentos de P. taeda estudados. 

Para o povoamento com 6 anos, verificou-se que 

os teoi�es ·foliai�es eh? Mn difer-ira.rn ·;sii�nifice,ti·•✓am,:2nt0? s�ntr·e a.·:::

árvores amostradas, tanto no ver�o CF= 2,13; P<0,05) como no 

explicar aproximadamente 20¼ e 51¼ da variaç�o total do Mn 

ocorrida, respectivamente, no ver�o e inverno. 
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Para o povoamento com 11 anos, houve diferença 

significativa para o Mn entre as árvores somente no inverno 

<F= 3,52; P<0,01>, que pode explicar cerca de 38¼ da variaç:�o 

total deste nutriente. No entanto, os teores de Mn nao 

diferira.m significativamente no ver�o <F= 1,70 ns). 

Conseqüentemente, no ver•o, pode-se amostrar árvores de 

qualquer classe de diâmetro para representar o estado 

nutricional do Mn. 

As maiores variaç:ôes entre árvore:=; para os 

teores de Mn das aciculas, ocorridas no inverne. relacionam-se 

com d imi nu i ,;·�o das ta :<as de c re:::c imento e "concent r�aç:'t!o deste 

nutriente". 

4.10.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Com base na análise de vari�ncia (Quadro 3) e 

teste de Tukey, encontrou-se teores médios de Mn das aciculas 

significativamente CDMS= 34,5) mais altos na posiç�o inferior 

da copa (515 mg/kg) do que nas posiç:6es mediana (455 mg/kg) e 

superior da copa (370 mg/kg>. Este padrao de distribuiç�o do 

Mn, em que os teores aumentam do topo para a base da copa, 

corresponde ao tipo III identificado por VAN DEN DHIESSCHE 

( 197 4) . 

Diferenças significativas para os teores de Mn 

ocorreram entre as posições da copa de árvores com 6 e 11 

anos, amostradas no ver�o <F= 1,94; P<0,01 e F= 3,52; P<0,01, 

respectivamente) e inverno CF= 1,96; P<0,01 e F= 3,40; P<0,01, 

respectivamente>. 

Verificou-se ainda que, para os povoamentos de 

P. taeda com 6 e 11 anos de idade, a variaçao dentro da árvore

para os teores de Mn foi significativamente maior do que a 

variaçko entre árvores amostradas no ver�□. Estes resultados 

também foram encont rado·:5 por S 1 i tcher
1 

( 1984) , e i ta do por' 

WEETMAN & WELLS (1990). Por outro lado, no inverno, ocorreu 

1 SLITCHER, T.K. Seasonal variation in nitrogen and phosphorus 
composi t ion of planta t ion grm,in American sycamore fol iai:;ie, R.a leii:::ih, 
1984. CM.S. - North Carolina Universityl 
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o contrário, isto é, a variaç:�o entre árvores foi maior do que

a variaç:�o dentro da árvore, semelhantemente aos resultados 

apresentados por TAMM (1964). Analisando-se estes resultados, 

conclui·-se que a var·iaç:�o entre árvores e dentro da árvore 

para os teores foliares de Mn varia em funç:�o da estaç:�o do 

ano. 

4.10.5. Efeito do estágio fisiológico da acicula 

iJs teore•;; médios de Mn foram sigr1i ·Uca ti. vamen·te 

(DMS= 23,6> mais altos nas aciculas jovens (426 mg/kg) do que 

nas aciculas maduras (468 mg/kg). Em contraste aos elementos 

m6veis, os teores de Mn aumentaram com a idade das aciculas. 

Resultados semelhantes foram apresentados para P. elliottii 

var. elliottii por MEAD & PRITCHETT (1974), indicando que a 

redistribuiç:�o para outros tecidos foi minima. 

Interaç:6es significativas ocorreram entr12 

estágio fisiol6gico da acicula e estaç:ià'o do ano (F::.0 12,27; 

P<0,01) e entre estágio fisiol6gico da acicula e posiç:�o de 

amostragem na copa CF= 17,37; P<0,01>. Estes resultados 

relacionam-se com di·ferentes ta:<as de crescimento entre as 

estaç:bes do a.no e a tendência de acúmulo do Mn na posiç:ào 

inferior da copa, em funç:�o da sua baixa redistribuiç:ào. 

4.10.6. RecomendaçZo de amostragem 

Para os povoamentos com 6 e 11 anos de idade, 

a amostragem para o Mn <Tabela 14) deve ser feita no inverno, 

co l E�tanclo·-·::se ac :í. cu 1.a ·:s m2,du r.as da pcisi ç:!ro inferior da cop.a. 

Pa 1�a o povoamento com 6 a.no-5, deve·-s,2 amos:,; t ri.'U"• 26 ou 1:.:=, 

pa f'B de ou 

respectivamente, enquanto que no povoamento com 11 anos, deve

se amostrar 32 ou 14 árvores para um erro de 10 ou 15¼. 

!\-la p1�é.tica ... par·3. a .a'·./.aliação nutricional do 

manganês recomenda-se amostrar, no inverno, ac1culas maduras 

da posiçào inferior da copa, em aproximadamente 58 árvores, 

selecionadas em todas as classes de diàmetro, para um erro de 

amostragem de 10¼ ou 26 árvores para um erro de 15¼. 
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Os resultados do pre·sente tPabalho discordam de 

BOULD ( 1983) e MAR.SCHNER ( 1986), que sugePi ram a ut i 1 i za,;"ã'.o de 

folhas jovens para a avaliaç�o de elementos de baixa 

mobilidade, como é o caso do manganés. 

MEAD g,. PRITCHETT (1974) constataram que o 

outono e o inverno foram as estarbes do 
:r 

ano mais adequadas 

para. amostragem dos elementos de bai:-rn. mobilidadf::.> nas planta.·:;, 

como o Mn, pois nestas estaçbes do ano t1ouve uma relativa 

estabilidade para os teores deste nutriente entre as árvores 

de P. elliottii var. elliottii. Este mesmo autor·· ver·ificou que 

é necessário amostrar 27 árvores para um erro de 10¼i 

4.10.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

Zi:iTTL (1973) e REISSMANN (1981) apresentam como 

sendo niveis bons de Mn das a.ciculas do 2º lançamento do 2º 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, teores variando de 20 a 800 mg/kg 

e 210 a :363 mg/kg, respectivamente. Segundo Zi:HTL. (1973), 

considera-se deficientes teores de Mn inferiores a 4 mg/kg. 

Os r'esultados dos teores médios de� Mn das; 

aciculas maduras da posiçê:o superior da copa, no invePno, 

equivalente ao sistema de amostragem de ZbTTL. (1973), para os 

povoamentos de P. taeda com 6 (352 mg/kg) e 11 anos de idade 

(414 mg/kg) revelam valoPes considerados bons por ZciTTL (1973)

e REISSMANN & ZbTTL (1981). 

Para os locais de amostragem recomendados no 

presente trabalho, isto é, aciculas maduras da posiç�o 

inferior da copa, no inverno, encontrou-se teores médios de Mn 

de 442 e 683 mg/kg, respectivamente, para povoamentos com 6 e 

11 anos de idade, que podem ser considerados bom por ZciTTL. 

.• 

Resultados encontrados por DOLDAN 

REIE3SMANN ti ZoTTL (19B7) e Ví:\LEHI (1 Ci88), ii1□':?.-tJ�a1�,?,m t120Pi'2·êõ 

médios de Mn da·,,; ac:tcu.la·s do 2
° 

lançamente) do 2
º 

V(•�rticilo 

superior inferiores aos teores obtidos no presente trabalho. 
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4.11. ZINCO 

Os fatores estudados que mais afetaram o teor 

de Zn das aciculas, de acordo com as resultados da análise de

variáncia compa.rativa (Quadro 3), foram: posiç�o de amostragem 

na copa (F= 52, 73; P<0,01), esta1;â'o do ano (F== 21,58; P<0,01),

est,�gio fisic,lógico da ac:icula a ser amostrada <F= 14,66;

P<0,01) e posiç�o da árvore no povoamento (F= 8,77; 

No entanto, n�o houve efeito significativo da 

povoamento <F= o,o ns). 

P<0,01). 

idade do 

Na Tabela 15 '.:,rãa apresentado·s os resultados das 

var·iações do teores de Zn das acicula·s e a intensidade de 

amostragem para os povoamentos de P. taeda. 

4.11.1. Efeito da idade do povoamento 

Para C) 

teores de Zn variaram 

povoamento com 11 anos, 

povoamento 

de 2 .3. 

variaram 

com 6 anos dr-2 idade, 

56 mg/kq, enquanto que 

de 6 a 4:l. mg/kg. 

no 

Os teores médios de Zn n·�o diferiram <DMS= 1,U 

estatisticamente entre os povoamentos com 6 (21,6 mg/kg) e 11

anos (20,7 mg/kg>, mas houve uma pequena reduçào com o avanço 

da idade das árvores. 

VALERI (1988) observou que os teores médios de 

Zn da·5 acículas do 2á verticilo superior de árvor·t.?·,c� com 7, 10 

e 14 anos diminuíram com a idade da árvore, sendo de 30,0, 

27,5 e 22,5 mg/kg, respectivamente. 

4.11.2. Efeito da estaç�o do ano 

iJs teor,2s médios de Zn foram significativ,"mi::2ntr2 

CDMS= 1,1) mais altos no inverno (22,5 mg/kg) do que no ver�o 

(19,8 mg/kg). MEAD & PRITCHETT (1974) encontraram resultados 

similares para P. elliottii var. elliottii. Esta reduç�o dos 

r'elac iona-se cerni o a. 1 ... WH-.?nto d.:::. 

redistribuiç�o deste elemento para as partes mais novas 

dur'ante a. e·st.:;ç:\to de crescimento, ca1...v3ando um�t "dilu.:i.Ç'.�CJ dt?·;;:.;te 

nut 1~· i. entE• '' , enqua, r1to qt.1.,2 no inverno, ocorrf.'2 um.;:; '' cur--icc':!nt r�.::, ç:ito 

dE,·,,;ti:.? nu.triente''. 
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Tabela 15. Teores {mínimo, máximo e médio), variaçbes entre árvores (C.V.} e 
intensidade de a1110stra9em para avaliaçlo nutricional do zinco {Zn) de 
povoamentos de Pinus taeda. Estatísticas baseadas em 24 árvores por estaçto 
do ano e por idade do povoamento. 

Idade do Estaç�o Posiç�o Aciculi 

povoamento do ano da copa 

6 

11 

Superior 

Mediana 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Invernoº Superior Jovem 

Madura 

Vera-o 

Mediana 

Inferior 

Jovem 

Madura 

Jovem 

Madura 

Superior Jovem 

Mediana 

Madura 

Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Ma.dura 

Inverno Superior Jovem 

Media.na 

Madura 

Jovem 

Madura 

Inferior Jovem 

Madura 

Teor de Zn nh onde o erro é 

Min. Máx. Médio C.V. 5 10 15 20 

------ mg/kg ----- ----------- Y. ----

12 43 23,9 3ú,6 144 36 16 9 

8 

8 

6 

7 

e 
u 

11 

9 
,.,t.. 

10 

8 

8 

11 

1,., ..:.. 

10 

9 

11 

11 

7 

6 

10 

7 

55 

45 

47 

4" t.. 

49 

56 

45 

42 

39 

43 

41 

39 

41 

31 

.-,-, 
.t,...:, 

38 

41 

26 

27 

24 

20,8 44,5 304 76 34 19 

19,3 39,8 244 61 27 15 

16,3 48,8 366 92 41 23 

17,6 42,0 271 68 30 17 

14,3 58,5 526 132 59 33 

31,8 34,4 182 46 20 12 

28,6 30, 7 145 36 16 9 

23,8 40,5 252 63 28 16 

23,6 34,3 181 45 20 11 

21,1 36,9 2ú9 52 13 

18,6 38,8 231 58 26 15 

24,0 32,0 158 39 18 10 

23,8 29,8 137 34 15 9 

21,3 35,1 189 47 21 12 

19, 2 30, 6 144 36 16 

19, 6 30, 2 14i) 3�, 1 L 
iU 

17,4 24,3 91 23 10 

24,6 26,6 109 27 1'.' 
.l.,;. 

9 

9 

6 

7 

24,2 34, 7 185 46 21 12 

21, 7 

18,2 21,1 

18, 1 25,0 

16,3 24,2 

132 33 

69 17 

96 24 

í5 

B 

90 23 10 

8 

4 

6 

6 

: E�tágio fisiol6gico. . . . . _ . . _ . . . . 
Ni:tmero de árvores necessário para estimar a media dentro de d1 terentes intervalos de 
confiança e com 95¼ de orobahilidade da média verdadeira se encontrar dentro daqueles 

_ limites·. 
d Meio de fevere1ro de 1992. 

Meio de julho ae 1992. 
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4.11.3. Efeito da posiç&o da árvore no povoamento 

Houve di 1"erenças estatisticamente 

significantes para os teores foliares de Zn entre as árvores, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro, com 6 e 11 anos 

de idade. 

Para o povoamento com 6 anos, detectou-se 

diferenças significativas para os teores de Zn entre árvores, 

amostradas no verào CF= 5,54; P<0,01), mas n�o houve 

diferenças no inverno <F= 1,31 ns). As variaçoes entre árvores 

encontradas no verào podem e;-:pl icar apro:-dmadamente 47¼ da 

variaç�o total do Zn. No inverno, pode-se amostrar árvores em 

qualquer cla·ase de diâmetro para caracterizar os niveis de Zn. 

Houve diferenças estatisticamente signi 1' icantes 

entre as árvores do povoamento com 11 anos, amostradas tanto 

no ver�o (F= 2,00; P< 0,05) como no inverno (F= 3,48; P<0,01). 

Estas variaçbes entre árvores podem explicar cerca de 8¼ e 38¾ 

da variaçto total do Zn ocorrida no verào e inverno, 

respectivamente. 

De·ate modo, verii'ica-se comportamentos 

nutricionais distintos para Zn entre povoamentos com 6 e 11 

ano·s. Para o povoamento mais jovem e:{iste uma dependência 

muito grande do Zn do solo (ATTIWILL, 1979; MILLER, 1981). No 

ver·ao, e·s ta. ;;:'ào na qu.a 1 ocorre o maior crescimento das A.rvorE�s, 

o·s teore·s de Zn do ·solo ser·iam insuficientes pai�a manter

estáveis os teores deste elemento nas aciculas. Isto pode ser 

explicado pelo efeito de diluiç�o para as árvores com maior 

potencial de crescimento (dominantes e co-dominant(-2·s) f!:! i:'.df2ito 

de conc:ent ra. ç:·ao par.a as árvores me:not�es. Assim, no ver�o, 

ocorre as maiores diferenças para os teores foliares de Zn 

entre as árvores, enquanto que no inverno, devido ao menor 

crescimento, as diferenças seriam muito pequenas. Por outro 

lado, a ciclagem interna é predominante no povoamento de 11 

a no·5. No inverno, .::J. ·,:; d i f,:2ren,;::.a·5 entre a.s á 1·vort.�c..,; para o,;;; 

teDrf2·5 dE• Zn ',3àD m;;tio1·e�,; do que no ver:3:o. Isto 

explicado devido à um mecanismo de acumulaç:�o de Zn, 

pode sE�r' 

no qua 1 
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árvores maiores acumulariam maiores quantidades deste 

elemento, pois a redistribuiç�o para partes mais novas seria 

pequena em funç�o do menor crescimento das árvores. 

4.11.4. Efeito da posiç�o de amostragem na copa 

Atravé-5 da análise de vari.ãncia (Quadro 3) e do 

teste de Tukey, verificou-se que os teores médios de Zn das 

aciculas foram significativamente (DMS= 1,7) mais altos de Zn 

na posiç�o superior da copa (25,2 mg/kg) do que nas posiçbes 

mediana (20,4 mg/kg> e inferior da copa (17,9 mg/kg). Esta 

tendência de aumento do Zn da base para o topo da copa 

corresponde ao padr�o de distribuiç�o de nutrientes foliares 

na copa do tipo II, identificado por VAN DEN DRIESSCHE <1974). 

Os teores médios de Zn das aciculas diferiram 

significativamente entre as posiçôes da copa de árvores com 6 

e 11 anos de idade, amostradas no ver�o <F= 2,47; P<0,01 e F= 

2,98; P<0,01, respectivamente) e inverno <F= 2,21; P<0,01 e F= 

3,48; P<0,01, respectivamente). A variaçào dos teores de Zn 

dentro da árvore pode em tor·no de ··-:i\.Jf/ 
.s:.. f t♦ e 17¼ da

variaç�o total deste nutriente ocorrida, respectivamente, no 

inverno e na ver�o, para os povoamentos estudados. 

4.11.5. Efeito da estágio fisiológico da acicula 

Os médios de Zn diferiram 

significativamente <DMS= 1,1) entre as aciculas jovens (22,2 

mg/b,;;i) e madu.ras (20,1 mg/kg), mostrando uma tendência de 

reduç�o do Zn com o aumento da idade da acicula. Isto pode ser 

explicado pelo mecanismo de redistribuiç&o do Zn dos tecidos 

mais maduros para as partes novas em crescimento ativo, já que 

houve Zn suficiente para ser redistribuído. 

4.11.6. Recomendaç&o de amostragem 

Para o povoamento de P. taeda com 6 anos, a 

amostragem para avaliaç�o do Zn (Tabela 15) deve ser feita no 

inverno, coletando-se aciculas jovens da posiç�o superior, em 

20 ou 11 árvores para um erro de 15 ou 20¼, respectivamente. 
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Para o povoamento com 11 anos, pode-se amostrar 

no inverno, ac ículas maduras do fneio da copa, em 17 01_1 8 

árvores para um erro de 10¾ ou 15¾, respectivamente. 

Na prática, para a avaliaçào do estado 

nutricional do zinco em P. taeda, recomenda-se amostrar no 

inverno, coletando-se acículas jovens da posiç:o superior da 

copa, em aproximadamente 46 árvores, selecionadas em todas as 

classes de diâttH.=:tro, para um erro desejado de 1.0¼ ou 20 

árvores para um erro de 15¼. 

Resultados discordantes foram encontrados por 

MEAD �� PR ITCHETT ( 1974) , que recmnenda ram o ver�o para 

amostragem para o zinco em P. elliottii var. elliottii, em 3 

árvores para um erro de 1.0¼. 

4.11.7. Avaliaç�o do estado nutricional 

ZdTTL. <l9T.3) i-? REISSMANM ( 1981) apresentam como 

sendo níveis bons de Zn das acículas do 2º lançamento do 

verticilo superior, para diferentes espécies de Pinus e P. 

taeda com 8 anos de idade, teores variando de 10 a 20 mg/kg e 

20 a 80 mg/kg, respectivamente. De acordo com ZbTTL (1973), 

considera-se teores deficientes de Zn àqueles inferiores a 5 

No local equivalente ao sistema de amostragem 

de ZOTTL (1973), os teores médios de Zn das aciculas maduras 

da posiç�o superior da copa, no inverno, para os povoamentos 

de P. taeda com 6 (29 mg/kg) e 11 anos (24 g/kg), podem ser 

considerados adequados por REISSMANN (1981). 

Com relaç�□ ao local de amostragem sugerido no 

presente trabalho, os teores médios de Zn encontrados para os 

povoamentos com 6 (aciculas jovens do topo da copa, no 

i nve I' no) e 11 a nos ( a.e t cu 1 a ·3 ma.du r'.3. ·=· do meio d,; copa., no 

inverno) foram de 32 e 18 mg/kg, respectivamente, considerados 

adequados por REISSMANN (1981) e ZbTTL (1973). 
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Resultados semelhantes foram encontrados por 

DOLD�N (1987) e VALER! (1988), estudando povoamentos de P. 

taeda em Telêmaco Borba-PR, que foi a mesma Regi�o do presente 

trabalho. 

Por outro lado, REISSMANN & Z�TTL (1987) 

constatou sintomas visuais de deficiência de Zn em árvores de 

P. taeda, com 15 anos de idade. Os teores médios de Zn das

aciculas do 2° verticilo superior de povoamentos sem sintomas

visuais de deficiência, medianamente e fortemente afetados

pela deficiência foram de 13,8� 15 e mg/kg,

respectivamente.
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5. CONCLUSÕES

Os teores foliares de N, P, Ca, Mg, s, B, Cu e 

Fe dinünuir-·am com o .a.umento da. ida.de da �.rvore. Pcir-· outro 

lado, os teores de K e Mn aumentaram com a idade da árvore. Os 

teores de Zn n�o variaram com a idade da árvore. 

No inverno, os teores de N, P, Fe, Mn e Zn 

feiram mais altos; do que os. Para Ca., �,:: e 

teores no ver�o foram mais altos do que no inverno. Os teores 

d,z;: Mg, B e Cu ·foram relativarn,2nte estáveis entre as dLta·s 

estaçbes do ano amostradas. 

Os teores de P, K, Mg, S, B e Zn das aciculas 

jovens foram superiores do que os teores das aciculas maduras. 

Enquanto que, os teores de Ca, Fe e Mn foram mais altos nas 

aciculas maduras. Os teores de N e Cu foram r�el,":5.tivam,,?ntf.? 

constantes entre ambos estágios fisiolbgicos. 

Diferentes padrões de distribuiç�o dos teores 

foliares de nutrientes na copa foram identificados e variaram 

de nutriente para nutriente. Os teores de N, P, Cu e Zn 

aumentaram da base para o topo da copa, enquanto que os teores 

de Ca e Mn aumentaram do topo para a base. Os teores de K 

foram máximos no topo e mínimos no meio e na base da copa, 

sendo que os últimos n�o diferiram entre si. Por outro lado, 

os teores de Mg e Fe foram máximos na base da copa e mínimos 

no meio e no topo da copa, mas os últimos n�o diferiram entre 

si. Os teores de S e  B foram estáveis entre as posiçbes de 

amostragem na copa. 
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Na prática, as recomendações de amostragem para 

avaliaç�o do estado nutricional de povoamentos de Pinus taeda 

foram: 

N e S - aciculas maduras da posiç•�a superior da 

capa ou também, da posiç�o mediana para o primeiro nutriente, 

no inverno, em apro:-� imadamente 5 e 54 árvores, 

respectivamente, para um erro de amostragem de 10¼ ou 24 

árvores para um erro de 15¼ para o último nutriente; 

P, K, Cu e Zn - aciculas jovens da pasiç:1!!o 

·:,;uperiar da copa, no inverna, em 5, 15, 82 e •+6 árvores,

respectivamente, para um erro de 10¼ ou para os dois õltimos

nutrientes, de 36 e 20 árvores para um erro de 15¼;

Ca acicula.s maduras da posiçllio mediana da 

copa, no ver�o, em cerca de 78 árvores para um erro de 10¼ ou 

11!:¼/ 
, .. Jh de erro;

Mg e B - aciculas jovens da posiçào mediana da 

copa, durante o ver�o, em 33 e 27 árvores, respectivamente, 

para um erro de 10¼ ou 15 e 12 árvores, respectivamente, para 

15:4 de erro; 

Fe - aciculas maduras da posiçào inferior da 

copa, no verro, em 24 árvores para um erro de 10¼ ou de 11 

árvores para 15¼ de erro; 

Mn - acículas maduras da posiç�o inferior da 

copa, no inverno, pa. ra. um erro de J. ()�--� (JLl 

árvores para 15¼ de erro. 

Caso n.'.to seja poss i ve 1 fazer uma amostragem 

especifica por nutriente, sugere-se amostrar no inverno, 

coletando-se aciculas jovens da posiç�o superior da copa, que 

é o procedimento recomendado para o potássio e, também, para 

o f6sforo, cobre e zinco. Esta recomendaçào baseia-se no fato

qu,:=:, , ... ·foi o elemento mais de·ficiente JJa. r·a. PO'v'OamentC)'S 

.3. rno':3 t r·a. r· no mínimo 20 ár·vc)res, 

selecionadas em todas as classes de diâmetro, para se estimar 

e::, \!.J.lCJl' médio do·:::; nutr··iente·=::, da::, acicula·:s com urna. pr·eci·s'.�'fo 

�ce1tável, isto é, para um erro de amostragem entre 10 e 20¼. 
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