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RESUMO 

O Brasil apresenta reservas de bambus nativos e condições edafo-climáticas 
adequados ao seu cultivo, seja para fins ambientais ou de produção. Um potencial 
serviço ambiental dos bambus é sua capacidade de fixação de carbono. Este estudo 
teve o objetivo de analisar quantitativamente os teores de carbono em Phyllostachys 
aurea, considerando as variações entre compartimentos de sua biomassa: colmo, 
galhos e folhagem. Foram coletados dados de biomassa em 30 plantas localizadas 
no Campus do Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 
empregando-se o método destrutivo. Amostras foram retiradas de cada 
compartimento em cada planta. O material foi seco em estufa até peso constante e 
triturado em moinho tipo Willey. As 90 amostras foram analisadas quanto ao teor de 
carbono em equipamento modelo C-144 Leco, que fornece o percentual de carbono 
na amostra por leitura em câmara infravermelho. Os dados foram analisados 
estatisticamente por meio de análise variância (ANOVA) e pelo teste de Tukey. Os 
teores médios de carbono foram de 48,47; 48,22 e 38,20% (ou 0,4847; 0,4822 e 
0,3820 tonne C d.m.-1, segundo o IPCC), respectivamente para os colmos, galhos e 
folhagem. Houve diferença estatística entre os teores dos compartimentos a 95% de 
probabilidade. Colmos e galhos não diferiram entre si pelo teste de Tukey, ao passo 
que a folhagem apresentou teores significativamente inferiores (p<0,05). Concluiu-se 
que os teores de carbono da espécie se assemelham com os de outras espécies 
lenhosas e que há variações dentro da sua biomassa nesse caráter. 
PALAVRAS-CHAVE : bambu, biomassa, colmos, folhagem, galhos  

 
 

CARBON FRACTION IN Phyllostachys aurea Carr. Ex A.&  C. Rivi’re: AS A 
SUBSIDE TO TIER 3 OF IPCC 

 
ABSTRACT 

Brazil has reserves of native bamboo and soil and climatic conditions suitable for its 
cultivation, both for environmental and production purposes. A potential 
environmental service of bamboo is its carbon sequestration capacity. This study 
aims to quantify the carbon content in Phyllostachys aurea, considering the variations 
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among their biomass compartments: stem, branches and foliage. Biomass data were 
collected in 30 plants located in the Jardim Botânico campus of the Federal 
University of Paraná, Curitiba, PR, using the destructive method. Samples were 
taken from each compartment and plant. The material was dried in an oven to 
constant weight and ground in a Wiley type mill. The 90 samples were determined for 
carbon content in a C-144 Leco model analyzer, which provides the carbon 
percentage in the sample reading by an infrared chamber. Data were statistically 
analyzed using analysis of variance (ANOVA) and Tukey test. The average carbon 
contents were 48.47, 48.22 and 38.20% (or 0.4847, 0.4822 and 0.3820 tonne C d.m.-
1, according to IPCC), respectively for stem, branches and foliage. There was a 
statistical difference among the carbon contents of the compartments at 95% 
probability. Stems and branches did not differ by the Tukey test, whereas foliage had 
significantly lower levels (p<0.05). It was concluded that the carbon contents of the 
species studied are similar of those of other woody species and that they vary among 
biomass compartments. 
KEYWORDS:  bamboo, biomass, stem, foliage, branches 
 

INTRODUÇÃO 
Os bambus são gramíneas lenhosas da família Poaceae. Distribuem-se nos 

trópicos, subtrópicos e zonas temperadas, ocorrendo em todos os continentes, 
exceto na Europa (HIDALGO-LÓPEZ, 2003). Essas plantas sempre estiveram 
presentes na cultura e na vida cotidiana do Homem, sendo considerada a “planta 
dos mil usos”, pois é empregada na alimentação, habitação, energia, papel, chapas 
e pisos, entre outros (MOGNON, 2015).  

O Brasil apresenta reservas de bambus nativos e condições edafo-climáticas 
adequados ao seu cultivo. Além dos produtos, os bambus fornecem uma gama de 
serviços ecossistêmicos relevantes, como a proteção de encostas, da água e do 
solo, abrigo para a fauna, entre outros (MOGNON, 2015).  

Nesse sentido destaca-se a sua capacidade de sequestrar o CO2 atmosférico, 
devido ao rápido crescimento e potencial em estocar carbono em sua biomassa 
(SONG et al., 2011). Embora se acredite que os bambus sequestram mais carbono 
que a maior parte das plantas devido ao crescimento acelerado que apresentam, 
pouca informação está disponível para apoiar essa assertiva (INBAR, 2009). 

A espécie Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière (bambu-
dourado) é considerada uma das mais conhecidas no mundo. Nativa da China é 
encontrada também em países como Japão e Taiwan, devido à boa adaptação ao 
clima da região (CRUZ, 2002). O bambu-dourado é também uma espécie muito 
cultivada em pequenas propriedades no Brasil para vários fins. 

Para quantificar a capacidade de sequestrar carbono pelas plantas no 
processo fotossintético é indispensável conhecer o teor de carbono. Existem estudos 
sobre a capacidade de estocagem de carbono em plantas lenhosas no Brasil, 
inclusive por bambus (MOGNON, 2015). Todavia, inexistem trabalhos que versem 
sobre os teores de carbono no bambu-dourado.  

Assim sendo, este estudo teve o objetivo de analisar quantitativamente os 
teores de carbono em Phyllostachys aurea, considerando as variações entre 
compartimentos de sua biomassa, ou seja, no colmo, nos galhos e na folhagem. O 
estudo visa contribuir com a divulgação de fatores que possam ser empregados em 
estimativas de gases de efeito estufa em diferentes escalas, melhorando as 
informações de interesse do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
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(IPCC, da sigla em inglês Intergovernmental Panel on Climate Change) no tocante 
às remoções e emissões relacionados ao uso da terra (IPCC, 2003). 

 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 
 

Os dados analisados neste estudo foram coletados no Campus Jardim 
Botânico da Universidade Federal do Paraná. O Campus está localizado na cidade 
de Curitiba. O local situa-se entre as coordenadas 25º26’50"S e 25º27’33"S e 
49º14’16"W e 49º14’33"W, e a altitude está entre 890 m e 915 m acima do nível do 
mar. O clima da região é descrito como subtropical úmido mesotérmico de verões 
frescos, inverno com geadas frequentes e, de acordo com a classificação de 
Köppen, o clima é do tipo Cfb. A temperatura e a precipitação média anuais são de 
cerca de 17°C e 1.400 mm, respectivamente (MACHADO et al., 2010). 

Trata-se de um povoamento heterogêneo de bambu e outras espécies 
vegetais, formado por regeneração natural, de onde foram selecionados 30 colmos 
para estudos de biomassa e carbono com diferentes diâmetros e comprimentos, 
visando cobrir toda a variação existente no local. A densidade de colmos da espécie 
estudada no local é irregular, com aglomerações em alguns pontos e menos 
concentrada em outros. O solo onde o povoamento se situa é muito alterado por 
antropismos, sendo resultado de cortes e aterros feitos no local para edificações 
circunvizinhas, tratando-se efetivamente de uma área degradada. 

 
Coleta e análise de dados 
 Os colmos foram cortados e separados dos galhos e folhagem. Cada um dos 
três compartimentos tiveram as biomassas frescas determinadas em campo com 
balança digital com precisão de 1 grama. Amostras de cerca de 200 g foram 
retiradas de cada compartimento e levadas para o laboratório. As amostras foram, 
então, secas em estufa com temperatura de 70 ºC até peso constante. As 
biomassas secas foram então calculadas a partir da relação entre massa seca e 
massa fresca das amostras.  
 As amostras foram em seguida trituradas em moinho tipo Willey e seus teores 
de carbono foram determinados no analisador modelo C-144 da marca Leco 
localizado no Centro de Pesquisas em Biomassa e Carbono da Universidade 
Federal do Paraná – BIOFIX. Esse equipamento permite realizar as análises de 
carbono utilizando o método da combustão a seco, pelo qual o dióxido de carbono 
emitido é lido numa câmara de infravermelho. 
 Foram realizadas análises estatísticas descritivas dos teores de carbono, bem 
como a Análise de Variância (ANOVA) e o teste de Tukey a uma probabilidade de 
95% (α=0,05) para verificar se existiam diferenças significativas entre os teores de 
carbono nos compartimentos da biomassa. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os colmos estudados nesta pesquisa possuíam dimensões variando de 5,1 a 

9,2 m de comprimento e diâmetros entre 5,1 e 9,2 cm de diâmetro a 1,30 do solo. 
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Maiores detalhes das dimensões do material são apresentados por SANQUETTA et 
al. (2014).  

As amplitudes dos teores de carbono na espécie estudada variaram de 31,4 a 
43,4% para a folhagem, 44,4 a 50,6% para os galhos e 45,9 a 50,5% para os 
colmos. Maiores teores médios de carbono foram observados para os 
compartimentos colmo e galhos em detrimento da folhagem. Evidenciou-se também 
maior variação entre os teores para o compartimento folhagem em comparação aos 
demais. Os intervalos de confiança foram estreitos em função da baixa variabilidade 
das grandezas, particularmente para os compartimentos colmo e galhos (Tabela 1).   

A ANOVA revelou que existe diferença estatística entre os teores de carbono 
dos compartimentos da biomassa ao nível de 95% de probabilidade (Tabela 2). Já o 
teste de Tukey demonstrou que tal diferença se verifica entre a folhagem e os 
demais compartimentos, que por sua vez não apresentam diferenças significativas 
(Figura 1). 
 
TABELA 1  – Teores de carbono em compartimentos da biomassa de Phyllostachys 

aurea 
Compartimento Média (%) Variância (%) CV (%) n *LI (%) *LS (%) 

Colmo 48,47 1,06 2,12 30 48,08 48,85 
Galhos 48,22 1,55 2,59 30 47,75 48,68 

Folhagem 38,20 8,58 7,67 30 37,10 39,29 
*LI: limite inferior do intervalo de confiança (α=0,05); LS: limite superior do intervalo de confiança (α=0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Médias dos teores médios de carbono em 
compartimentos da biomassa de 
Phyllostachys aurea e suas amplitudes 
expressas por mais ou menos erro de 
amostragem absoluto (α=0,05). Letras iguais 
indicam que não há diferença significativa 
entre as médias pelo teste de Tukey 
(α=0,05). 
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TABELA 2  – Análise de variância de teores de carbono em compartimentos da 
biomassa de Phyllostachys aurea 

Fonte de variação SQ GL QM Fcalc. P crítica Ftab. 
Entre compartimentos 2.058,71 2 1.029,35 275,72 0,0000 3,10 
Dentro dos compartimentos 324,79 87 3,73    
Total 2.383,50 89     
SQ: Soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; Fcalc.: valor F calculado; P crítica: 
probabilidade crítica; Ftab.: valor F tabelado (2; 87; 0,05). 
 

DALLAGNOL et al. (2013) analisaram os teores de carbono de Merostachys 
skvortzovii Sendulski (uma espécie nativa de bambu), empregando espectroscopia 
no infravermelho. Os autores verificaram menores teores para a folhagem em 
comparação ao colmo (partes basal e superior) e aos galhos. Houve diferença 
estatística entre colmo e folhagem (α=0,01), porém o mesmo não foi verificado entre 
galhos vivos e folhagem. Resultados semelhantes foram encontrados para a mesma 
espécie por SILVA et al. (2014). Estes autores também analisaram os teores de 
carbono de outras duas espécies de bambu: Bambusa vulgaris Schrad. ex 
J.C.Wendl e B. oldhamii Munro e encontraram valores médios de 41,31 e 41,29%, 
respectivamente, não fizeram análises por compartimentos. 

DALLAGNOL et al. (2011) compararam os teores de carbono de cinco 
espécies arbóreas comumente plantadas no Brasil (Araucaria angustifolia, 
Eucalyptus grandis, Mimosa scabrella, Pinus taeda e Populus deltoides), 
considerando seis compartimentos da biomassa, e obtiveram valores comparáveis 
aos do presente estudo. Contudo, não foram evidenciaram menores teores de 
carbono para a folhagem nos casos analisados. ORTIZ et al. (2014) analisaram os 
teores de carbono em plantações não manejadas de espécies de bambu na Costa 
Rica e concluíram que a amplitude foi de 43,2 a 47,2%, valores que estão em 
consonância com os deste estudo. 

Existem poucos estudos sobre teores de carbono em espécies de bambu no 
mundo, o que representa um problema para as estimativas dos estoques de carbono 
e das remoções e emissões de gás carbônico por reservatórios vegetais em 
diferentes escalas espaciais. A maioria dos valores publicados, especialmente para 
bambus da China, variam entre 0,45 e 0,50 Tg d.m., o que corresponde a 45 e 50 da 
massa seca (CHEN et al., 2009). Esses valores se aproximam dos obtidos no 
presente estudo. 

O IPCC, no Guia de Boas Práticas para o setor de Uso da Terra e Florestas 
(IPCC, 2003), especificava um teor de carbono default para biomassa vegetal de 
50%, ou seja, 0,5 Tg d.m. Porém, no Guia para Inventários de Gases de Efeito 
Estufa (IPCC, 2006), esse valor mudou para 47%. Pelo que se evidenciou neste 
trabalho os valores podem ser ainda menores em algumas circunstâncias, fato 
também suportado por muitos autores na literatura. Diferenças aparentemente 
pequenas podem significar superestimativas expressivas nos estoques e na 
dinâmica de carbono em sistemas vegetais. Este estudo vem ao encontro da 
especificação de teores de carbono particularizados para as espécies vegetais e 
seus compartimentos (Tier 3 do IPCC), neste caso para o bambu-dourado, os quais 
se constituirão em subsídios fundamentais numa abordagem mais acurada e com 
menor nível de incerteza nas estimativas de sequestro de carbono. 
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CONCLUSÕES 
• A espécie Phyllostachys aurea apresenta teores de carbono compatíveis com 

valores publicados para outras espécies de bambus e também táxons 
arbóreos; 

• Os teores de carbono na espécie variam de acordo com o compartimento da 
biomassa. Houve diferença estatística significativa entre os teores da 
folhagem e dos demais compartimentos (colmo e galhos); 

• Os valores de teores de carbono específicos revelados por este estudo 
servem de base para alimentar o banco de fatores de emissão do IPCC 
(Emission Factor Database) e para cálculos em níveis mais refinados de 
abordagem (Tier 3 do IPCC) em inventários de gases de efeito estufa. 
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