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Prefácio

IV

de Pós-Graduação em Ciências Florestais apresenta os Anais com os resumos
expandidos apresentados nos dias 06 e 07 de outubro de 2016, em Guarapari –
nológico nas Ciências Florestais”. O evento foi realizado pelo Programa de PósGraduação em Ciências Florestais (PPGCFL) da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES).
O IX Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais proporcionou
discussões sobre as pesquisas desenvolvidas em nível de pós-graduação, criando
um espaço de atualização e trocas de experiências entre alunos, professores, pesgrande resultado, parcerias entre institutos de pesquisa, empresas e universidades visando o desenvolvimento de estudos e ações para o sucesso de em-

grandes áreas temáticas das Ciências Florestais: Ecologia;
Manejo Florestal;
Recursos Hídricos e Geotecnologia; Silvicultura; e Tecnologia de Produtos
Florestais. Envolvendo mais de 500 autores, desde estudantes de graduação,
números ressaltam a importância e potencial das pesquisas nas Ciências
Florestais.
Diante destes grandes resultados, os editores agradecem aos autores que
contribuíram para o sucesso do evento e desse Anais, e desejam que os leitores
aprimorem seus conhecimentos e divulguem sempre que necessário os trabalhos aqui apresentados.
Jerônimo Monteiro, Janeiro de 2017.
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Laércio Gonçalves
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Rogério
Souza
Nóia
Júnior;
Elayne
Chaiane Lourenço
Pereira; Talita
Miranda
Rogério
Souza de
Nóia
Júnior;
Elayne
Katia
dosKatia dos
SantosGabriel
Galvão;Pereira
Gabriel
Pereira Ramalhete
José Macedo
EduardoPezzopane
Macedo Pezzopane
608
Santos Galvão;
Ramalhete
Cruz; JoséCruz;
Eduardo
608

Avaliação
da diversidade
microbiológica
de substratos
descartados
em diferentes
Avaliação
da diversidade
microbiológica
de substratos
descartados
em diferentes
fases defases de
de mudas
produçãoprodução
de mudas
Luana dos
Martins
dosAriadne
Santos; Marques;
Ariadne Marques;
Janaina Fernandes
Gonçalves;
TarcisioCabral
TomásdeCabral de
Luana Martins
Santos;
Janaina Fernandes
Gonçalves;
Tarcisio Tomás
Sousa;Luiz
Marcelo
Luiz de Laia
613
Sousa; Marcelo
de Laia
613

Avaliação
da corporal
postura corporal
do trabalhador
na atividade
de subsolagem
mecanizada
Avaliação
da postura
do trabalhador
na atividade
de subsolagem
mecanizada
Paula
Micali Figueiredo;
Eduardo
da Silva Lopes
Ana PaulaAna
Micali
Figueiredo;
Eduardo da
Silva Lopes

618

618

Avaliação
da qualidade
em diferentes
de sementes
de Moquiniastrum
polymorphum
Avaliação
da qualidade
física emfísica
diferentes
lotes de lotes
sementes
de Moquiniastrum
polymorphum

Júlio
Cézar Tannure
Faria;
Lucas de
Amaral
Melo;
Tiago
BöerGilvano
Breier; Ebling
GilvanoBrondani;
Ebling Brondani;
Raíza
Júlio Cézar
Tannure
Faria; Lucas
Amaral
Melo; de
Tiago
Böer
Breier;
Raíza
Salomão Precinoto;
Ribeirode
Moreira
de Assumpção
623
Salomão Precinoto;
Christine Christine
Ribeiro Moreira
Assumpção
623

Avaliação
da resistência
solo a penetração
em um latossolo
submetido
a diferentes
Avaliação
da resistência
do solo ado
penetração
em um latossolo
vermelhovermelho
submetido
a diferentes
profundidades
de subsolagem
profundidades
de subsolagem
SauloGonçalves;
Boldrini Gonçalves;
Eduardo
da Silva
Lopes;
Nilton
CesarFlávio
Fiedler;
Flávio de
Cipriano
de Carmo;
Assis do Carmo;
Saulo Boldrini
Eduardo da
Silva Lopes;
Nilton
Cesar
Fiedler;
Cipriano
Assis do
LeandroBerude;
ChristoWanderson
Berude; Wanderson
628
Leandro Christo
BermudesBermudes
628

Avaliação
de matrizes
de Aspidosperma
pyrifolium
Mart. segundo
a qualidade
fisiológica
e
Avaliação
de matrizes
de Aspidosperma
pyrifolium
Mart. segundo
a qualidade
fisiológica
e
biometria
de sementes
biometria
de sementes

dos
Santos
Ferrari;
Luizda
Augusto
da SilvaJosenilda
Correia; Josenilda
Aprígio
de Medeiros;
Sarah PatríCibele dosCibele
Santos
Ferrari;
Luiz
Augusto
Silva Correia;
Aprígio Dantas
deDantas
Medeiros;
Sarah Patrícia Lima
Nunes; Guilherme
Vinicius Gonçalves
Pádua;
Mauro Vasconcelos
634
cia Lima Nunes;
Guilherme
Vinicius Gonçalves
de Pádua;de
Mauro
Vasconcelos
Pacheco Pacheco
634

Avaliação
de métodos
para superação
de dormência
na germinação
de Adenanthera
L.
Avaliação
de métodos
para superação
de dormência
na germinação
de Adenanthera
pavoninapavonina
L.
DiolinoMatheus
Cunha; Matheus
Silva Natália
Araújo;Cássia
NatáliadeCássia
Faria Ferreira;
Lemes
Stephany Stephany
Diolino Cunha;
da Silva da
Araújo;
Faria de
Ferreira;
Karolyne Karolyne
Lemes
Yago
César Rodrigues
Morais;
Vitor
Mattos Barreto
639
D’Abadia;D’Abadia;
Yago César
Rodrigues
Morais; Vitor
Corrêa
deCorrêa
Mattosde
Barreto
639

de madeira
árvore individual
de de
híbrido
de Eucalyptus
grandis
W.Hill x Eucalyptus
BiomassaBiomassa
de madeira
de árvoredeindividual
de híbrido
Eucalyptus
grandis W.Hill
x Eucalyptus
camaldulensis
Dehnh
em diferentes
densidades
de plantio
camaldulensis
Dehnh em
diferentes
densidades
de plantio

Maiara Aparecida
Alves;Schaff
Robson
SchaffJuliano
Corrêa;Pereira
JulianodaPereira
Silva; Morais
EduardoVieira;
Morais
Vieira; Thelma
Maiara Aparecida
Alves; Robson
Corrêa;
Silva; da
Eduardo
Thelma
Shirlen Soares
643
Shirlen Soares
643

e de
estoque
de carbono
em um povoamento
Pinusno
elliottii,
sul do Brasil
BiomassaBiomassa
e estoque
carbono
em um povoamento
de Pinus de
elliottii,
sul dono
Brasil

Dione
Richer Momolli;
Mauro
Valdir Schumacher;
Grasiele
Dick;
Huan
Souza;
Aline Aparecida
Dione Richer
Momolli;
Mauro Valdir
Schumacher;
Grasiele Dick;
Huan
Pablo
de Pablo
Souza;de
Aline
Aparecida
Ludvichak;
Gian
Carlos Poleto
647
Ludvichak;
Gian Carlos
Poleto
647

XIII
Caracterização
da mesofauna
em cultivo
de Oliveira
no município
de Formigueiro,
RS
Caracterização
da mesofauna
em cultivo
de Oliveira
no município
de Formigueiro,
RS

Maus
daErvandil
Silva; Ervandil
Costa; Dayanna
do Machado
Nascimento;
Leandra
Leonardo
JéssicaJéssica
Maus da
Silva;
Corrêa Corrêa
Costa; Dayanna
do Machado
Nascimento;
Leandra
Pedron;Pedron;
Leonardo
MortariMortari
Machado;
Paula Maus
Silvada Silva
650 650
Machado;
Paulada
Maus

de Eucalipto
na emergência
de plântulas
de bacaba
(Oenocarpus
bacaba
Casca Casca
de Eucalipto
na emergência
de plântulas
de bacaba
(Oenocarpus
bacaba
Mart.) Mart.)

dos Santos
dos Santos
Miranda;
da Sebastião
Costa; Sebastião
Favacho;
PatríciaPatrícia
dos Santos
Chaves;Chaves;
Samila Samila
dos Santos
Miranda;
SamuelSamuel
Nahon Nahon
da Costa;
ChavesChaves
Favacho;
Breno Marques
da Silvadae Silva e Silva
655 655
Breno Marques

Cobertura
de dossel
e mortalidade
em plantio
de Platymenia
reticulata
sob diferentes
Cobertura
de dossel
e mortalidade
em plantio
de Platymenia
reticulata
Benth.Benth.
sob diferentes
doses doses
de N, Pdee N,
K PeK

Ray
Luiz Babilon
Carreço;
Julia Siqueira
Moreau;
Tiago
de Oliveira
Godinho;
de Oliveira
Gonçalves;
Ray Luiz
Babilon
Carreço;
Julia Siqueira
Moreau;
Tiago de
Oliveira
Godinho;
ElzimarElzimar
de Oliveira
Gonçalves;
MarcosMarcos
Vinicius
Winckler
Caldeira
659 659
Vinicius
Winckler
Caldeira

Comportamento
silvicultural
de espécies
florestais
introduzidas
em sistema
silvipastoril
no
Comportamento
silvicultural
de espécies
florestais
introduzidas
em sistema
silvipastoril
no
município
de Lavras
município
de Lavras
– MG – MG
Erick Martins
Nieri; Renato
LuizMacedo;
Grisi Macedo;
Guilherme
Vaz Martins;
Regis Pereira
Venturin;
Erick Martins
Nieri; Renato
Luiz Grisi
Thales Thales
Guilherme
Vaz Martins;
Regis Pereira
Venturin;
NelsonNelson
Venturin;
Lucas Amaral
de Melode Melo
664 664
Venturin;
Lucas Amaral

Crescimento
de Dipteryx
alata (Vog.)
em Latossolo
Vermelho
argiloso
anos
da aplicação
Crescimento
de Dipteryx
alata (Vog.)
em Latossolo
Vermelho
argiloso
após 3após
anos3da
aplicação
de adubação
fosfatada
e calagem
de adubação
fosfatada
e calagem

Diana Suzete
daNelson
Silva; Nelson
Venturin;
de Sá Farias;
João Faustino
Munguambe;
Diana Suzete
Nunes Nunes
da Silva;
Venturin;
Elias deElias
Sá Farias;
João Faustino
Munguambe;
PalomaPaloma
Carv- Carvalho Diniz;
Venturin
668 668
alho Regis
Diniz;Pereira
Regis Pereira
Venturin

Crescimento
de mudas
de Acacia
mangium
Wild. submetida
a diferentes
de sombreaCrescimento
de mudas
de Acacia
mangium
Wild. submetida
a diferentes
níveis níveis
de sombreamentomento
Yara Karolynne
Lopes Abreu;
Silva; Jéssica
Cristina
Barbosa
Ferreira;
GenildaGenilda
CanutoCanuto
Amaral;Amaral;
Yara Karolynne
Lopes Abreu;
HelaneHelane
França França
Silva; Jéssica
Cristina
Barbosa
Ferreira;
José Eduardo
Pezzopane;
Ilvan Medeiros
José Eduardo
MacedoMacedo
Pezzopane;
Ilvan Medeiros
LustosaLustosa
Junior Junior
673 673

Crescimento
de mudas
de espécies
florestais
da Atlântica
Mata Atlântica
emvolumes
dois volumes
de tubetes
Crescimento
de mudas
de espécies
florestais
da Mata
em dois
de tubetes
utilizando
biossólido
como substrato
utilizando
biossólido
como substrato
Gerhard
Valkinir
Cabreira;
Paulo Sérgio
dos Santos
Leles;Makhlouta
Jorge Makhlouta
Avner Vianna
Gusmão
Gerhard
Valkinir
Cabreira;
Paulo Sérgio
dos Santos
Leles; Jorge
Alonso;Alonso;
Avner Vianna
Gusmão
Josée Silva
e Sousa;
Lucas Nunes
Vieira; Vieira;
ThassoThasso
José Silva
Sousa;
Lucas Nunes
Lopes Lopes
678 678

Crescimento
de espécies
arbóreas
nativas
em talhões
demonstrativos
Crescimento
inicial inicial
de espécies
arbóreas
nativas
em talhões
demonstrativos

Marciana
Tamyris
de Bruna
Mello; Tomaz
Bruna Tomaz
Sant’Ana;
de Oliveira
Gonçalves;
Marciana
ChristoChristo
Berude;Berude;
Tamyris
de Mello;
Sant’Ana;
ElzimarElzimar
de Oliveira
Gonçalves;
Fagner Fagner
LucianoLuciano
MoreiraMoreira
683 683

Crescimento
de Eucalyptus
grandis
e do híbrido
Eucalyptus
urophylla
x Eucalyptus
Crescimento
inicial inicial
de Eucalyptus
grandis
e do híbrido
Eucalyptus
urophylla
x Eucalyptus
camal-camaldulensis
em Jerônimo
Monteiro-ES
dulensis
em Jerônimo
Monteiro-ES

Marciana
Bruna Tomaz
Sant’Ana;
Tamyris
de Elzimar
Mello; Elzimar
de Oliveira
Gonçalves;
Marciana
ChristoChristo
Berude;Berude;
Bruna Tomaz
Sant’Ana;
Tamyris
de Mello;
de Oliveira
Gonçalves;
Fagner Fagner
LucianoLuciano
MoreiraMoreira
688 688

Crescimento
de Moringa
oleifera
Lam. submetida
a diferentes
de fertilizante
de
Crescimento
inicial inicial
de Moringa
oleifera
Lam. submetida
a diferentes
doses doses
de fertilizante
de
liberação
liberação
lenta lenta
Thuanny
Lins Monteiro
Rosa; Renan
Baptista
Jordaim;
Caroline
de Araujo;
Rodrigo
Sobreira
Thuanny
Lins Monteiro
Rosa; Renan
Baptista
Jordaim;
Caroline
PalacioPalacio
de Araujo;
Rodrigo
Sobreira
Alex- AlexFabrício
Gonçalves;
José Carlos
andre; andre;
Fabrício
GomesGomes
Gonçalves;
José Carlos
Lopes Lopes
693 693

Crescimento
de plantas
de mogno-africano
adubadas
com potássio
Crescimento
inicial inicial
de plantas
de mogno-africano
adubadas
com potássio

José Eduardo
Dias Calixto
Matheus
daAraújo;
Silva Araújo;
Stephany
de
José Eduardo
Dias Calixto
Júnior;Júnior;
Matheus
da Silva
Stephany
DiolinoDiolino
Cunha;Cunha;
MarcelaMarcela
AmaralAmaral
de
Melo; Ademilson
Coneglian;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
Melo; Ademilson
Coneglian;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
698 698

Diferentes
métodos
de quebra
de dormência
em sementes
de flamboyant
Diferentes
métodos
de quebra
de dormência
em sementes
de flamboyant

Angélica
do Prado;
Matheus
Silva Araújo;
Stephany
Pedro Henrique
Angélica
DaianeDaiane
Lemos Lemos
do Prado;
Matheus
da Silvada
Araújo;
Stephany
DiolinoDiolino
Cunha;Cunha;
Pedro Henrique
França França
Grupioni;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
702 702
Grupioni;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto

Dinâmica
dosolo
C nocom
soloa com
a mudança
de pastagem
para plantios
de Eucalipto
no Bioma
Dinâmica
do C no
mudança
de usode
deuso
pastagem
para plantios
de Eucalipto
no Bioma
Cerrado
Cerrado
Cristina
Delgado
Botelho;
Ana Teixeira;
Paula Teixeira;
da Teixeira;
Silva Teixeira;
Rodrigo
DanielaDaniela
Cristina
Costa; Costa;
Bruna Bruna
Delgado
Botelho;
Ana Paula
Rafael Rafael
da Silva
Rodrigo
Nogueira
de Sousa;
Ivo Ribeiro
da Silvada Silva
707 707
Nogueira
de Sousa;
Ivo Ribeiro

Diversidade
e distribuição
vertical
da macrofauna
doem
solo
em plantio
de Eucalyptus
na
Diversidade
e distribuição
vertical
da macrofauna
do solo
plantio
de Eucalyptus
dunniidunnii
na
Mina
de Candiota,
RS
Mina de
Candiota,
RS

Ervandil
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Leandra
Leonardo
Machado;
Ervandil
Corrêa Corrêa
Costa; Costa;
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Leandra
Pedron;Pedron;
Leonardo
MortariMortari
Machado;
Jardel Boscardin;
JéssicaJéssica
Maus da
Silvada Silva
712 712
Jardel Boscardin;
Maus

de no
zinco
no crescimento
de plantas
de mogno-africano
Efeito Efeito
de zinco
crescimento
inicial inicial
de plantas
de mogno-africano

Matheus
daAraújo;
Silva Araújo;
Stephany
Karolayne
D'Abadia;
de Melo;
Matheus
da Silva
Stephany
DiolinoDiolino
Cunha;Cunha;
Karolayne
Lemes Lemes
D'Abadia;
MarcelaMarcela
AmaralAmaral
de Melo;
Rodrigo
de Vasconcelos;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
Rodrigo
TenórioTenório
de Vasconcelos;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
717 717

Emergência
de plântulas
de Manilkara
salzmannii
(A.H.DC.)
H. J.em
Lam.
em diferentes
substratos
Emergência
de plântulas
de Manilkara
salzmannii
(A. DC.)
J. Lam.
diferentes
substratos

Ritchele
dos Santos;
Ageu
Silva Monteiro
Kyvia Pontes
Teixeira
das Chagas;
JéssicaJéssica
Ritchele
Moura Moura
dos Santos;
Ageu da
SilvadaMonteiro
Freire; Freire;
Kyvia Pontes
Teixeira
das Chagas;
Fábio Fábio
de Almeida
de Almeida
Vieira Vieira
722 722

Emergência
e desenvolvimento
de plântulas
de Moringa
oleifera
Lam.
em função
da salinidade
Emergência
e desenvolvimento
de plântulas
de Moringa
oleifera
Lam. em
função
da salinidade
da água
da água
Kyvia Pontes
Teixeira
das Chagas;
Ageu
daMonteiro
Silva Monteiro
Ritchele
dos Santos;
Kyvia Pontes
Teixeira
das Chagas;
Ageu da
Silva
Freire; Freire;
JéssicaJéssica
Ritchele
Moura Moura
dos Santos;
Richeliel
Rodrigues
daFernanda
Silva; Fernanda
Fonseca
Fábio
de Almeida
Richeliel
Albert Albert
Rodrigues
da Silva;
Moura Moura
Fonseca
Lucas; Lucas;
Fábio de
Almeida
Vieira Vieira726 726

XIV
Emissões
2 do
solo
em de
áreas
de eucalipto
e pastagem
no bioma
Cerrado
Emissões
de CO2de
doCO
solo
em
áreas
eucalipto
jovemjovem
e pastagem
no bioma
Cerrado

Bruna Delgado
Botelho;
Cristina
Costa;
AnaMendes
Paula Mendes
Teixeira;
Rafael
Silva Teixeira;
Rodrigo
Bruna Delgado
Botelho;
DanielaDaniela
Cristina
Costa; Ana
Paula
Teixeira;
Rafael da
Silvada
Teixeira;
Rodrigo
Nogueira;
Ivo Ribeiro
Nogueira;
Ivo Ribeiro
da Silvada Silva
731 731

Estádios
de maturação
e período
de repouso
de frutos
sobre
a qualidade
fisiológica
de sementes
Estádios
de maturação
e período
de repouso
de frutos
sobre a
qualidade
fisiológica
de sementes
de Mabea
fistulifera
de Mabea
fistulifera
Mart. Mart.
Rodrigo
Sobreira
Alexandre;
Thuanny
Lins Monteiro
Rosa; Caroline
de Araujo;
Fabrício
Rodrigo
Sobreira
Alexandre;
Thuanny
Lins Monteiro
Rosa; Caroline
PalacioPalacio
de Araujo;
Fabrício
GomesGomes
Gon- GonJosé Carlos
çalves; çalves;
José Carlos
Lopes Lopes
736 736

Germinação
de Sementes
de Coração-de-Negro
(Albizia
lebbeck)
em Diferentes
Substratos
Germinação
de Sementes
de Coração-de-Negro
(Albizia
lebbeck)
em Diferentes
Substratos

Eduardo
Maíra
de Oliveira
Gouveia
Resende;
Carlos Carlos
Eduardo
Moraes;Moraes;
Maíra de
Oliveira
Gomes;Gomes;
TayaneTayane
Soares Soares
Santos;Santos;
JéssicaJéssica
Gouveia
Resende;
Raiane Raiane
Conceição
Ricardo;
Mares Vieira
Conceição
Ricardo;
ThiagoThiago
Mares Vieira
741 741

Germinação
de sementes
de Ormosia
arborea
submetidas
a diferentes
tratamentos
Germinação
de sementes
de Ormosia
arborea
submetidas
a diferentes
tratamentos
pré- prégerminativos
germinativos

Stephany
Matheus
da Araújo;
Silva Araújo;
de Ferreira;
Faria Ferreira;
Karolyne
Stephany
DiolinoDiolino
Cunha;Cunha;
Matheus
da Silva
NatáliaNatália
Cássia Cássia
de Faria
Karolyne
Lemes Lemes
D’Abadia;
Yan
de Oliveira
Magalhães;
Vitor Corrêa
de Mattos
D’Abadia;
Yan Caio
deCaio
Oliveira
Magalhães;
Vitor Corrêa
de Mattos
BarretoBarreto
746 746

Germinação
de sementes
de sucupira-preta
(Bowdichia
virgilioides
Kunth.)
Germinação
de sementes
de sucupira-preta
(Bowdichia
virgilioides
Kunth.)
Jannaina
Almeida;
Miranda
Titon;
Sula Janaína
de Oliveira
Fernandes
Jannaina
OliveiraOliveira
Almeida;
Miranda
Titon; Sula
Janaína
de Oliveira
Fernandes

750

750

Germinação,
desinfestação
e multiplicação
inde
vitro
de material
seminal
de Eucalyptus
cloeziana
Germinação,
desinfestação
e multiplicação
in vitro
material
seminal
de Eucalyptus
cloeziana
F. Muell.
F. Muell.
Sula Janaína
de Oliveira
Fernandes;
Adriano
Geraldo
Fonseca;
CostaBarros;
Diniz Barros;
Miranda
Sula Janaína
de Oliveira
Fernandes;
Adriano
Geraldo
Fonseca;
BárbaraBárbara
Costa Diniz
Miranda
Titon; Titon;
Clara
de Almeida
Clara de
Almeida
GuerraGuerra
755 755

Histologia
do sistema
digestório
do Thaumastocoris
peregrinus
Histologia
do sistema
digestório
do Thaumastocoris
peregrinus

Tarcisio
de Sousa;
Giordani;
Conceição
Aparecida
dos Santos;
Tarcisio
Tomás Tomás
Cabral Cabral
de Sousa;
SamuelSamuel
Cunha Cunha
OliveiraOliveira
Giordani;
Conceição
Aparecida
dos Santos;
Ariadne
Marques;
Luana Martins
dos Santos;
Ariadne
Marques;
Luana Martins
dos Santos;
MarceloMarcelo
Luiz deLuiz
Laiade Laia
760 760

Influência
da retenção
de em
água
em substratos
formulados
o crescimento
de mudas
de
Influência
da retenção
de água
substratos
formulados
para opara
crescimento
de mudas
de
Moquiniastrum
polymorphum
Moquiniastrum
polymorphum
Júlio Tannure
Cézar Tannure
Faria; Amaral
Lucas Amaral
de Tiago
Melo; Böer
TiagoBreier;
Böer Breier;
Brondani;
Júlio Cézar
Faria; Lucas
de Melo;
GilvanoGilvano
Ebling Ebling
Brondani;
WilliamWilliam
Delarmelina;
Paulo Sérgio
dos Santos
MacedoMacedo
Delarmelina;
Paulo Sérgio
dos Santos
Leles Leles
765 765

Levantamento
populacional
e influência
de variáveis
ambientais
sobre
a população
de ThaumasLevantamento
populacional
e influência
de variáveis
ambientais
sobre a
população
de Thaumasperegrinus
(Hemiptera,
Thaumastocoridae)
em Eucalyptus
tocoristocoris
peregrinus
(Hemiptera,
Thaumastocoridae)
em Eucalyptus
dunniidunnii

Leonardo
Machado;
Ervandil
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Leandra
Leonardo
MortariMortari
Machado;
Ervandil
Corrêa Corrêa
Costa; Costa;
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Leandra
Pedron;Pedron;
Marciane
Danniela
Fleck; Jéssica
Maus
Marciane
Danniela
Fleck; Jéssica
Maus da
Silvada Silva
770 770

Macrofauna
dopós
solo
pós mineração
de carvão
em plantio
de Eucalyptus
Macrofauna
do solo
mineração
de carvão
em plantio
de Eucalyptus
dunniidunnii

Dayanna
do Nascimento
Machado;
Ervandil
Leandra
Leonardo
Machado;
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Ervandil
Corrêa Corrêa
Costa; Costa;
Leandra
Pedron;Pedron;
Leonardo
MortariMortari
Machado;
Jardel Boscardin;
Maus
Jardel Boscardin;
JéssicaJéssica
Maus da
Silvada Silva
775 775

Marcadores
morfológicos
e moleculares
auxiliam
na seleção
de Syagrus
oleraceae
com produção
Marcadores
morfológicos
e moleculares
auxiliam
na seleção
de Syagrus
oleraceae
com produção
precoce
precoce
Vieira
de Freitas;
Cristiane
Iracema
Estevão;
Jefferson
Fernandes
Pinto; Wendy
Carniello
DanivalDanival
Vieira de
Freitas;
Cristiane
Iracema
Estevão;
Jefferson
Fernandes
Naves Naves
Pinto; Wendy
Carniello
Ferreira;
Fialho
dos Reis
Ferreira;
Edésio Edésio
Fialho dos
Reis
780 780

Métodos
para superação
da dormência
de sementes
de Coração-de-Negro
(Albizia
lebbeck)
Métodos
para superação
da dormência
de sementes
de Coração-de-Negro
(Albizia
lebbeck)

Eduardo
Gouveia
Resende;
Conceição
Ricardo;
Maíra
de Oliveira
Carlos Carlos
Eduardo
Moraes;Moraes;
JéssicaJéssica
Gouveia
Resende;
Raiane Raiane
Conceição
Ricardo;
Maíra de
Oliveira
Gomes;Gomes;
Mares Vieira
TayaneTayane
Soares Soares
Santos;Santos;
ThiagoThiago
Mares Vieira
785 785

Mimercofauna
em plantio
de Eucalyptus
Maiden
emde
área
de mineração
de carvão
Mimercofauna
em plantio
de Eucalyptus
dunniidunnii
Maiden
em área
mineração
de carvão

Leandra
Ervandil
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Leonardo
Machado;
Leandra
Pedron;Pedron;
Ervandil
Corrêa Corrêa
Costa; Costa;
Dayanna
do Nascimento
Machado;
Leonardo
MortariMortari
Machado;
Jardel Boscardin;
Maus
Jardel Boscardin;
JéssicaJéssica
Maus da
Silvada Silva
790 790

Morfologia
de plântulas
na análise
de semente
de Poincianella
pyramidalis
Morfologia
de plântulas
na análise
de semente
de Poincianella
pyramidalis

Sarah Patrícia
Lima Nunes;
Guilherme
Vinicius
Gonçalves
de Pádua;
Francival
Cardoso
Felix; Amanda
Sarah Patrícia
Lima Nunes;
Guilherme
Vinicius
Gonçalves
de Pádua;
Francival
Cardoso
Felix; Amanda
Brito Brito
daCibele
Silva; dos
Cibele
dos Santos
Vasconcelos
Pacheco
da Silva;
Santos
Ferrari;Ferrari;
Mauro Mauro
Vasconcelos
Pacheco
795 795

Potencial
de estabelecimento
de espécies
arbóreas
implantadas
em renques
de cafezais
no
Potencial
de estabelecimento
de espécies
arbóreas
implantadas
em renques
de cafezais
no
município
de Córdoba,
do Quindío,
Colômbia
município
de Córdoba,
estadoestado
do Quindío,
Colômbia
Raul Alberto
Rico Molina;
Erick Martins
Nieri; Renato
LuizMacedo;
Grisi Macedo;
Lucas Amaral
de Nelson
Melo; Nelson
Raul Alberto
Rico Molina;
Erick Martins
Nieri; Renato
Luiz Grisi
Lucas Amaral
de Melo;
Venturin;
Fernanda
de Carvalho
Venturin;
Fernanda
de Carvalho
800 800

Produção
do eucalipto
em sistema
de integração
lavoura-pecuária-floresta
e correlação
Produção
do eucalipto
em sistema
de integração
lavoura-pecuária-floresta
e correlação
com com
atributos
químicos
do solo
atributos
químicos
do solo
Henrique
Santana;
Anny Francielly
Gonçalves;
Isáira Lopes;
Leite Lopes;
Anna Carolyna
Pedro Pedro
Henrique
Lopes Lopes
Santana;
Anny Francielly
Ataide Ataide
Gonçalves;
Isáira Leite
Anna Carolyna
Fernandes
Ferreira;
Jeferson
Silva; Leidivan
Almeida
Fernandes
Ferreira;
Jeferson
PereiraPereira
MartinsMartins
Silva; Leidivan
Almeida
Frazão Frazão
804 804

Qualidade
fisiológica
de sementes
de Acacia
mangium
durante
o armazenamento
Qualidade
fisiológica
de sementes
de Acacia
mangium
Willd. Willd.
durante
o armazenamento

Guilherme
Vinicius
Gonçalves
de Pádua;
Sarah Patrícia
Lima Nunes;
Francival
Cardoso
Felix; Josenilda
Guilherme
Vinicius
Gonçalves
de Pádua;
Sarah Patrícia
Lima Nunes;
Francival
Cardoso
Felix; Josenilda
de Medeiros;
Cibele
dos Santos
Vasconcelos
Pacheco
AprígioAprígio
DantasDantas
de Medeiros;
Cibele dos
Santos
Ferrari;Ferrari;
Mauro Mauro
Vasconcelos
Pacheco
809 809

Quebra
de dormência
e substratos
na emergência
de Adenanthera
pavovina
L.
Quebra
de dormência
e substratos
na emergência
de Adenanthera
pavovina
L.

Karolayne
D’Abadia;
Matheus
daAraújo;
Silva Araújo;
Yago Rodrigues
Cesar Rodrigues
José Eduardo
Karolayne
Lemes Lemes
D’Abadia;
Matheus
da Silva
Yago Cesar
Morais;Morais;
José Eduardo
Dias Dias
Silva Oliveira;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
XX
CalixtoCalixto
Junior;Junior;
CleitonCleiton
da SilvadaOliveira;
Vitor Corrêa
de Mattos
Barretto
XX

XV
Resíduos in natura na composição de substratos para produção de mudas de Schinus terebinthifolius Raddi
Tamyris de Mello; Bruna Tomaz Sant’Ana; Marciana Christo Berude; Elzimar de Oliveira Gonçalves
818

Resíduos orgânicos na produção de mudas de Clitoria fairchildiana Howard

Bruna Tomaz Sant’Ana; Tamyris de Mello; Marciana Christo Berude; Elzimar de Oliveira Gonçalves; Douglas
Almeida Caçador
823

Teor e redistribuição de nutrientes em folhas de Euterpe edulis em Floresta Ombrófila Densa no
Espírito Santo

Apeles Costa Ribeiro; Marcos Vinicius Winckler Caldeira; Kallil Chaves Castro; José Renato Azedias; Ítalo
Favoreto Campanharo; Lucas Dambróz Beccalli
828

Teor de nutrientes em folhas de Vochysia thyrsoidea e Vochysia bifalcata no Parque Nacional do
Caparaó
Ítalo Favoreto Campanharo; Marcos Vinicius Winckler Caldeira; Kallil Chaves Castro; José Renato Azedias;
Apeles Costa Ribeiro; Lucas José Mendes
833

Trocas gasosas de mogno africano (Khaya senegalensis A. Juss) sob diferentes temperaturas do
solo
Elayne Kátia dos Santos Galvão; Manoel Teixeira de Castro Neto; José Eduardo Macedo Pezzopane; Verônica
Marielen B.Martins
838

Um inseto florestal daninho à aultura do Cedro-Astraliano (Toona ciliata M. Roem. Var. australis
- Meliaceae) em Viçosa-MG
Daniela Cristina Costa; Luiz Fernando Negris Gardioli; Bruna Delgado Botelho; Reginaldo de Pádua Barbosa
Souza; Norivaldo dos Anjos
843

Uso de composto orgânico a base de sangue bovino e poda de árvores urbanas como substrato
para produção de mudas de Neem (Azadirachta indica)
Guilherme Ribeiro; David Pessanha Siqueira; Giovanna Campos Mamede Weiss de Carvalho; Deborah
Guerra Barroso
848

CAPÍTULO 5
Tecnologia de Produtos Florestais

853

Adsorção de fenol sobre carvão ativado preparado a partir de resíduos de Bambusa vulgaris
utilizando CO2(g) como agente ativante
Gregório Mateus Santana; William Miguel da Silva Borges; Paulo Fernando Trugilho; Maria Lúcia Bianchi;
Juarez Benigno Paes; Roberto Carlos Costa Lelis
854

Adsorção do herbicida metribuzin sobre carvão ativado preparado a partir de Bambusa vulgaris
utilizando H3PO4 como agente ativante
Gregório Mateus Santana; Roberto Carlos Costa Lelis; Emerson Freitas Jaguaribe; Rayssa de Medeiros
Morais; Juarez Benigno Paes; Carlos Roberto de Lima
859

Adsorção do pesticida furadan sobre carvão ativado preparado a partir de Bambusa vulgaris
utilizando H3PO4 como agente ativante

Rayssa de Medeiros Morais; Gregório Mateus Santana; Roberto Carlos Costa Lelis; Emerson Freitas Jaguaribe; Wendell Venicio de Araujo Galdino; Juarez Benigno Paes
864

Alteração colorimétrica da madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana submetida a
tratamentos térmicos
Camila Berger; Fernanda Regina Andrade; Bruna Mohr Giesbrecht; Fernanda Marques da Silva; Henrique
Weber Dalla Costa; André Luiz Missio
869

Alteração da massa, umidade e cinzas em madeiras de Pinus Elliottii e Eucalyptus Grandis
termorretificadas em óleo

Bruna Mohr Giesbrecht; Henrique Weber Dalla Costa; Camila Berger; Fernanda Marques da Silva; Fernanda
Regina Andrade; Rodrigo Coldebella
874

Análise de potencial dendrocronológico em árvores de Jatobá (Hymenaea oblongifolia Huber
Var.) da Amazônia Peruana
Leif Armando Portal Cahuana; João Vicente de Figueiredo Latorraca

Análises anatômicas da madeira termorretificada de diferentes espécies

879

Camila Batista da Silva Lopes; Matheus Fernandes de Carvalho Reis; Thaís Pereira Freitas; Jéssica Dornelas
Soares; Matheus Perdigão de Castro Freitas Pereira; Marcos Oliveira de Paula
884

XVI
Avaliação
da concentração
do mercado
de pellets
de madeira
pelo Coeficiente
Avaliação
da concentração
do mercado
de pellets
de madeira
pelo Coeficiente
de Ginide Gini

Bruno
Leão
Said Schettini;
Gonçalves
Jacovine;
Eliana Boaventura
Bernardes
Moura Alves;
Bruno Leão
Said
Schettini;
Laércio Laércio
AntônioAntônio
Gonçalves
Jacovine;
Eliana Boaventura
Bernardes
Moura Alves;
Paulo Henrique
Villanova;
Amana
de Magalhães
Matos Obolari;
Humberto
Fauller Siqueira 889
889
Paulo Henrique
Villanova;
Amana de
Magalhães
Matos Obolari;
Humberto
Fauller Siqueira

Avaliação
da estabilidade
dimensional
de espécies
do ecótono
Cerrado-Pantanal
Avaliação
da estabilidade
dimensional
de espécies
do ecótono
Cerrado-Pantanal

JeanLopes
Carlosde
Lopes
de Oliveira;
Aline Almada
Rodrigues;
Belarmino
Costa; Fabiana
Jean Carlos
Oliveira;
Aline Almada
Rodrigues;
EmersonEmerson
Belarmino
Costa; Fabiana
CâmaraCâmara
da Silva;da Silva;
Ana Macedo
Márcia Macedo
Carvalho;
de Gomes
Fátima Gouvêa
Gomes Gouvêa
894
Ana Márcia
Ladeira Ladeira
Carvalho;
AdrianaAdriana
de Fátima
894

Avaliação
da permeabilidade
de madeira
de Tectona
em diferentes
Avaliação
da permeabilidade
de madeira
de Tectona
grandisgrandis
em diferentes
idades idades

Carvalho;
DavelFlavia
Canal;Silva
Flavia
de Freitas;
Pedro Henrique
Lage
Pena; Fabiana
AmandaAmanda
Ladeira Ladeira
Carvalho;
Wagner Wagner
Davel Canal;
deSilva
Freitas;
Pedro Henrique
Lage Pena;
Fabiana
de Freitas;
Ana Macedo
Márcia Macedo
Carvalho
898
Paiva dePaiva
Freitas;
Ana Márcia
Ladeira Ladeira
Carvalho
898

Avaliação
do branqueamento
demarrom
polpa marrom
proveniente
de madeira
de reação
Avaliação
do branqueamento
de polpa
proveniente
de madeira
de reação

Walter Torezani
Neto Boschetti;
Humberto
Fauller
de Siqueira;
Carvalho
Walter Torezani
Neto Boschetti;
AdrianaAdriana
Ribeiro;Ribeiro;
Humberto
Fauller de
Siqueira;
Larissa Larissa
Carvalho
Santos; Santos;
Jessica Dornelas
soares;
Ana Macedo
Márcia Macedo
Carvalho
903
Jessica Dornelas
soares; Ana
Márcia
Ladeira Ladeira
Carvalho
903

Avaliação
do desempenho
da madeira
de jaqueira
para utilização
em produtos
de processaAvaliação
do desempenho
da madeira
de jaqueira
para utilização
em produtos
de processasecundário
mento mento
secundário
Karen Adriana
Pecinato;
Alexandre
Monteiro
de Carvalho;
Caio Rodrigues
de Morais;
Karen Adriana
Pecinato;
Alexandre
Monteiro
de Carvalho;
Caio Rodrigues
de Morais;
AmandaAmanda
ArantesArantes
Junqueira;
Germana
de Alvarez
Fátima Alvarez
908
Junqueira;
Desireé Desireé
Germana
de Fátima
908

Avaliação
do desempenho
da madeira
de leucena
para utilização
em produtos
de processaAvaliação
do desempenho
da madeira
de leucena
para utilização
em produtos
de processasecundário
mento mento
secundário
Medeiros
das Chagas
Silva; Alexandre
Monteiro
de Carvalho;
Caio Rodrigues
de Morais;
Oclizio Oclizio
Medeiros
das Chagas
Silva; Alexandre
Monteiro
de Carvalho;
Caio Rodrigues
de Morais;
Desireé Desireé
Germana
de Alvarez;
Fátima Alvarez;
Junqueira
913
Germana
de Fátima
AmandaAmanda
ArantesArantes
Junqueira
913

Avaliação
do processo
de deslignificação
da madeira
de reação
na polpação
Avaliação
do processo
de deslignificação
da madeira
de reação
na polpação
Kraft Kraft

Walter Torezani
Neto Boschetti;
Fernandes
de Carvalho
Reis; Fabiana
de Freitas;
Walter Torezani
Neto Boschetti;
MatheusMatheus
Fernandes
de Carvalho
Reis; Fabiana
Paiva dePaiva
Freitas;
DéborahDéborah
Nava Soratto;
Larissa Carvalho
Ana M.
Márcia
M. Ladeira
Carvalho
918
Nava Soratto;
Larissa Carvalho
Santos; Santos;
Ana Márcia
Ladeira
Carvalho
918

Avaliação
não destrutiva
de estruturais
peças estruturais
do porão
da fazenda
Cachoeira
do Taépe
Avaliação
não destrutiva
de peças
do porão
da fazenda
Cachoeira
do Taépe
Surubim-PE,
com
do ultrassom
Surubim-PE,
com uso
do uso
ultrassom
Alves Cunha;
Nogueira;
Estigarribia;
Silva; Amanda
De
Jessica Jessica
Stefane Stefane
Alves Cunha;
MarceloMarcelo
Nogueira;
FabianaFabiana
Estigarribia;
EmanuelEmanuel
Araujo Araujo
Silva; Amanda
De
Araujo Lima
923
Araujo Lima
923

Avaliação
preliminar
dede
óleos
de Candeia,
Mamona
e Nim
em relação
à fungos
xilófagos
Avaliação
preliminar
de óleos
Candeia,
Mamona
e Nim em
relação
à fungos
xilófagos

Silva;
Sara Freitas
de Marcos
Sousa; Marcos
Alves Nicácio;
Yonny Marinez
Lopes;de
Joyce de
LucianaLuciana
FerreiraFerreira
da Silva;daSara
Freitas
de Sousa;
Alves Nicácio;
Yonny Marinez
Lopes; Joyce
Almeida;
Juarez Benigno
Paes
927
Almeida;
Juarez Benigno
Paes
927

Caracterização
anatômica
da madeira
de quatro
espécies
de Eucalyptus
Caracterização
anatômica
da madeira
de quatro
espécies
de Eucalyptus

Pedro
de Medeiros
Neto; Benigno
Juarez Benigno
Paes;
José Tarcísio
Silva Oliveira;
Yonny Martinez
Pedro Nicó
de Nicó
Medeiros
Neto; Juarez
Paes; José
Tarcísio
da Silvada
Oliveira;
Yonny Martinez
Lopez; Lopez;
Jaily Batista
Kerller de
Batista
de Andrade;
Marcia Fernanda
932
Jaily Kerller
Andrade;
Marcia Fernanda
CarneiroCarneiro
932

Caracterização
anatômica
da madeira
de Tectona
F. proveniente
um plantio
Caracterização
anatômica
da madeira
de Tectona
grandisgrandis
Linn. F.Linn.
proveniente
de um de
plantio
experimental
no Estado
de Gerais
Minas Gerais
experimental
no Estado
de Minas
Marcia Fernanda
Carneiro;
de Oliveira
Souza;
AnaCâmara;
Paula Câmara;
José Tarcísio
Silva Oliveira;
Marcia Fernanda
Carneiro;
Camilla Camilla
de Oliveira
Souza; Ana
Paula
José Tarcísio
da Silvada
Oliveira;
João Gabriel
Missia
Silva;Nicó
Pedro
de Medeiros
936
João Gabriel
Missia da
Silva;da
Pedro
de Nicó
Medeiros
Neto Neto
936

Caracterização
colorimétrica
da madeira
de pau-mulato
(Calycophyllum
spruceanum
de
Caracterização
colorimétrica
da madeira
de pau-mulato
(Calycophyllum
spruceanum
Benth.)Benth.)
de
experimental
plantioplantio
experimental

Jaily Batista
Kerller de
Batista
de Andrade;
Marina Donária
Glaucileide
Sandra Bezerra
da
Jaily Kerller
Andrade;
Marina Donária
Chaves Chaves
Arantes;Arantes;
Glaucileide
Ferreira;Ferreira;
Sandra Bezerra
da
Silva;Nicó
Pedro
de Medeiros
Neto; Benigno
Juarez Benigno
Paes
941
Silva; Pedro
de Nicó
Medeiros
Neto; Juarez
Paes
941

Caracterização
de adesivos
sintetizados
de ureia-formaldeído
Caracterização
de adesivos
sintetizados
de ureia-formaldeído

Carvalho
Laíssa Ferreira
Carvalho;
de Oliveira;
Juliana Juliana
CeccatoCeccato
Ferreira;Ferreira;
Larissa Larissa
Carvalho
Santos; Santos;
Laíssa Ferreira
Carvalho;
Bráulio Bráulio
da Silvada
deSilva
Oliveira;
deOliveira
Cássia Oliveira
Carneiro;
Benedito
Rocha Vital
946
AngélicaAngélica
de Cássia
Carneiro;
Benedito
Rocha Vital
946

Caracterização
de lignina
Kraft extraída
pelo processo
LignoBoost
para inclusão
em adesivos
Caracterização
de lignina
Kraft extraída
pelo processo
LignoBoost
para inclusão
em adesivos
fenólicos
fenólicos

Carvalho
de Freitas;
Nava Soratto;
Larissa Larissa
Carvalho
Santos; Santos;
Juliana Juliana
CeccatoCeccato
Ferreira;Ferreira;
FabianaFabiana
Paiva dePaiva
Freitas;
DeborahDeborah
Nava Soratto;
Walter Walter
Torezani
Neto Boschetti;
Ana Macedo
Márcia Macedo
de Carvalho
951
Torezani
Neto Boschetti;
Ana Márcia
Ladeira Ladeira
de Carvalho
951

Caracterización
de tableros
de madera
en la indústria
Caracterización
de tableros
de madera
plásticaplástica
en la indústria
forestalforestal

Yonny Martínez
López; Luciana
Silva; Benigno
Juarez Benigno
Paes;Martínez
Emilio Martínez
Rodríguez;
Yonny Martínez
López; Luciana
FerreiraFerreira
da Silva;da
Juarez
Paes; Emilio
Rodríguez;
Marcia Marcia
Fernanda
Carneiro;
Pedro
de Medeiros
956
Fernanda
Carneiro;
Pedro Nicó
de Nicó
Medeiros
Neto Neto
956

Comportamento
da lignina
Kraft
de eucalipto
como fenólica
resina fenólica
Comportamento
da lignina
Kraft de
eucalipto
como resina

Jean Lopes
Carlosde
Lopes
de Oliveira;
Belarmino
Costa; Adriano
Silva; Adriana
de Fátima
Jean Carlos
Oliveira;
EmersonEmerson
Belarmino
Costa; Adriano
OlímpioOlímpio
da Silva;daAdriana
de Fátima
Gomes Gouvêa;
Denis
Lima; Claudia
Márcia Gomes
961
Gomes Gouvêa;
Denis Pires
dePires
Lima;deClaudia
Márcia Gomes
961

Composição
química
elementar
e potencial
energético
de cavacos
de madeira
de Eucalipto
Composição
química
elementar
e potencial
energético
de cavacos
de madeira
de Eucalipto
torri- torrificadosficados

de Freitas
Castro Pereira;
Freitas Pereira;
Jéssica Dornelas
Thaís Pereira
Camila Batista
MatheusMatheus
PerdigãoPerdigão
de Castro
Jéssica Dornelas
Soares; Soares;
Thaís Pereira
Freitas; Freitas;
Camila Batista
SilvaSamuel
Lopes; Samuel
Wilke Monteiro
de Ana
Souza;
Ana Macedo
Márcia Macedo
Carvalho
967
da Silvada
Lopes;
Wilke Monteiro
de Souza;
Márcia
Ladeira Ladeira
Carvalho
967

XVII
Confecção de painéis compensados com adesivos lignina-fenol-formaldeído

Laíssa Ferreira Carvalho; Larissa Carvalho Santos; Juliana Ceccato Ferreira; Fabiana Paiva de Freitas¹; Thaís
Pereira Freitas; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro
973

Densidade básica do lenho e casca de pau-de-balsa (Ochroma pyramidale) de um plantio
homogêneo
Raphael Angelo de Pinho Furtado Caldeira; Aylson Costa Oliveira; Sidney Fernando Caldeira; Bárbara Luísa
Corradi Pereira; Fernanda Viana da Silva Leonardo
977

Densidade e umidade de equilíbrio higroscópico da madeira de Eucalyptus sp. submetida a
tratamento térmico sob diferentes atmosferas e temperaturas

Déborah Nava Soratto; Benedito Rocha Vital; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro; Juliana Ceccato Ferreira;
Walter Torezani Neto Boschetti; Larissa Carvalho dos Santos
981

Densidades básica e aparente da madeira da metade superior do tronco de árvores de eucalipto
Ana Carolina Boa; José Tarcísio da Silva Oliveira; Graziela Baptista Vidaurre; João Gabriel Missia da Silva
985

Determinação da resistência de madeiras do Ecótono Cerrado - Pantanal

Ana Paula Câmara; Aline Almada Rodrigues; Jean Carlos Lopes de Oliveira; Roger Victor Corona Garcia; Ana
Márcia Macedo Ladeira Carvalho; Adriana de Fátima Gomes Gouvêa
990

Efeito da adição amido nas propriedades física e química de pellets

Humberto Fauller de Siqueira; Bianca Moreira Barbosa; Felipe Silva Bastos; Bruno Leão Said Schetini; Walter
Torezani Neto Boschetti; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro
994

Efeito da adição de resíduos de PET dissolvido em aglomerados

Isadora S. Corradi; Amélia G. Carvalho; Nívea S. A. Lima; Carlos Miguel S. Silva; Angélica De C. O. Carneiro;
Benedito R. Vital
999

Efeito de diferentes períodos de vaporização na taxa de secagem e permeabilidade da madeira
de Eucalyptus pellita
José Henrique Camargo Pace; João Vicente de Figueiredo Latorraca; Alexandre Monteiro Carvalho; Glaycianne Christine Vieira dos Santos
1004

Efeito do intemperismo acelerado na cor de madeira de Eucalyptus cloeziana termorretificada
em óleo vegetal
Fernanda Regina Andrade; Camila Berger; Henrique Weber Dalla Costa; Bruna Mohr Giesbrecht

1009

Efeito do material genético na variação da densidade básica da madeira em sistema silvipastoril
no município de Porto Firme – MG.
Bruno Leão Said Schettini; Laércio Antônio Gonçalves Jacovine; Carlos Moreira Miquelino Eleto Torres;
Eliana Boaventura Bernardes Moura Alves; Silvio Nolasco de Oliveira Neto; Paulo Henrique Villanova
1014

Efeito do processo brasileiro de modificação térmica VAP HolzSysteme® na composição química
da madeira de Eucalyptus grandis
Sabrina Daré Alves; Thaís Mendes Brito; Amanda Mota Nunes; Djeison Cesar Batista; Ana Paula Câmara da
Silva; Humberto Fantuzzi Neto
1018

Efeito do processo de modificação térmica na resistência mecânica da madeira de Tectona grandis
Thaís Mendes Brito; Luciana Ferreira da Silva; Glaucileide Ferreira; Amanda Mota Nunes; Sabrina Daré
Alves; Djeison Cesar Batista
1023

Estimação da contração volumétrica da madeira de mogno africano pela equação de Stamm

Ana Paula Câmara; João Gabriel M. da Silva; Ramon F. Oliveira; Sofia Maria G. Rocha; Isabela Dias Reboleto;
Graziela Baptista Vidaurre
1027

Estimativa da umidade da madeira de Eucalyptus por meio da Espectroscopia no Infravermelho
Próximo
Luana Maria dos Santos; Emylle Veloso Santos Costa; Evelize Aparecida Amaral; Paulo Fernando Trugilho;
Paulo Ricardo Gherardi Hein
1032

Eucalyptus delegatensis: Uma espécie alternativa na produção de bioenergia na Irlanda

Matheus Fernandes de Carvalho Reis; Danilo de Barros Donato; Camila Batista da Silva Lopes; Walter Torezani Neto Boschetti; Thaís Pereira de Freitas; Marcos Oliveira de Paula
1037

Exploração florestal para fins energéticos
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Capítulo 1
Ecologia

Biometria e caracterização morfológica de sementes Xylopia frutescens
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Resumo
Informações sobre a morfologia e biometria de sementes contribuem para o conhecimento
do processo reprodutivo da espécie, subsidiando a posterior produção de mudas.
Observando tal importância, esse trabalho teve como objetivo avaliar a caracterização
morfológica e biométrica de sementes de Xylopia frutescens. O estudo foi realizado no
Laboratório de Análise de Sementes Florestais localizado no Departamento de Ciência
Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. As sementes foram adquiridas
através de coletores instalados para avaliação da chuva de sementes em um fragmento de
Floresta Ombrófila Densa, localizado no município de São Lourenço da Mata - PE.
Foram observadas características externas das sementes: cor, comprimento, largura,
espessura, textura, forma, posição do hilo e da micrópila. As sementes de Xylopia
frutescens são elipsoides, apresentam uma pequena depressão na região apical; tegumento
de coloração marrom escuro, brilhante, liso; na região basal da semente encontram-se
dois arilos, de cor marrom-amarelada nas proximidades do hilo que está situado na lateral
da micrópila. Para biometria as sementes apresentaram comprimento médio de 6,53mm,
largura média de 4,16mm e espessura média de 3,23mm. As características morfológicas
foram bastante representativas em nível de gênero e família, onde a presença de arilo é
bem marcante em espécies da família Annonaceae; para biometria as sementes
apresentaram uma distribuição assimétrica para todas as características biométricas
analisadas, contudo os valores obtidos são bastante semelhantes entre espécies do gênero
Xylopia.
Palavras-chave: Embira; Annonaceae; Produção de mudas.
1. Introdução
Estudos relacionados à biometria e caracterização morfológica de sementes são fundamentais
para detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie e entendimento de
aspectos ecológicos da planta tais como dispersão, grupo sucessional e estabelecimento de plântulas
(FENNER; THOMPSON, 2005), podem fornecer informações para facilitar a diferenciação de
espécies do mesmo gênero (CRUZ; MARTINS; CARVALHO, 2001; MATHEUS; LOPES, 2007) e
ainda, podem facilitar a interpretação de testes de germinação em laboratório (MATHEUS et al.,
2009).
Geralmente, as sementes maiores foram mais bem nutridas durante o seu desenvolvimento,
possuindo embrião bem formado e com maior quantidade de substâncias de reserva, sendo assim as
mais vigorosas (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Uma quantidade maior de reserva eleva a
probabilidade de sucesso no processo de estabelecimento da plântula (ALVES et al., 2005).
Nos estágios iniciais de desenvolvimento, informações sobre a morfometria das sementes
contribuem para aperfeiçoar o conhecimento do processo reprodutivo das espécies vegetais,
subsidiando a posterior produção de mudas, além de ser essencial para um melhor entendimento do
estabelecimento da planta em condições naturais da floresta (GUERRA; MEDEIROS FILHO;
GALLÃO, 2006; OLIVEIRA, 2012). A ausência desses estudos tem dificultado pesquisas sobre a
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identificação da regeneração natural, identificação taxonômica, preservação de espécies e em
pesquisas relacionadas à tecnologia de sementes de espécies arbóreas (BARRETO; FERREIRA,
2011).
A espécie Xylopia frutescens Aubl. conhecida por embira, é uma espécie de porte arbóreo,
pertencente à família Annonaceae e pode atingir de 5 a 14 metros de altura, podendo ser utilizada em
plantios mistos em áreas degradadas, arborização urbana e sua madeira também é aproveitável na
construção civil, naval, produção de lenha e carvão (LORENZI, 2002; CARVALHO, 2005).
Observando a importância da biometria de sementes e a escassez de estudos que tratam das
características morfométricas, esse trabalho teve como objetivo avaliar a biometria e caracterização
morfológica de sementes de Xylopia frutescens Aubl.
2. Material e Métodos
As sementes foram coletadas de um fragmento de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas,
localizado no Engenho Camurim, no município de São Lourenço da Mata - PE em terras pertencentes
à Usina Petribú S/A. Para coleta das sementes, utilizou-se 60 coletores, equidistantes 25m, instalados
no fragmento para avaliação da chuva de sementes.
Mensalmente, por um período de um ano, todo o material coletado foi levado para o
Laboratório de Análise de Sementes Florestais (LASF) localizado no Departamento de Ciência
Florestal (DCFL) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) onde foi realizada a
triagem do material e caracterização das sementes.
Foram observadas as características externas das sementes: cor, dimensões (comprimento,
largura e espessura), textura, forma, posição do hilo e da micrópila e outras estruturas presentes. O
comprimento, a largura e a espessura das sementes foram medidos, com auxílio de um paquímetro
com precisão de 0,1mm, onde as medições foram expressas em milímetro, sendo o comprimento
medido da base até o ápice e a largura e espessura medidas na linha mediana das sementes.
Para cada característica biométrica determinou-se a média, a variância, o desvio padrão, a
amplitude total e a amplitude de classes, sendo os dados classificados pela distribuição de frequência,
utilizou-se apenas as sementes de Xylopia frutescens que se encontravam intactas, sendo um total de
30 sementes. Para processamento dos dados utilizou o Microsoft Excel 2013.
3. Resultados e Discussão
As sementes de Xylopia frutescens (Figura 1) são elipsoides, apresentando uma pequena
depressão na região apical; tegumento (ou testa) de cor marrom escuro, brilhante, liso; na região
basal da semente encontram-se dois arilos, de cor marrom-amarelada nas proximidades do hilo, que
está situado na lateral da micrópila, corroborando com os resultados descritos por Castellani,
Damião-Filho e Aguiar (2001) ao realizarem a descrição morfológica de sementes de três espécies
do gênero Xylopia. Segundo Barroso et al. (1999), dentre as características descritas a presença de
arilo é uma característica marcante desse gênero.

teg

A

B

h

ari

Figura 1 – A. Material botânico fértil. B. Sementes de Xylopia frutescens Aubl., Floresta Ombrófila
Densa, São Lourenço da Mata – PE. Em que: ari = arilo; teg = tegumento; h- hilo. (Fonte: os autores).
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Em relação à biometria, as sementes de Xylopia frutescens apresentaram comprimento médio
de 6,53 mm; largura média de 4,16 mm e espessura média de 3,23 mm (Tabela 1). Esses valores
assemelharam-se aos descritos por Castellani, Damião-Filho e Aguiar (2001) ao realizarem a
caracterização morfológica de sementes de Xylopia aromatica (Lam.) Mart., Xylopia sericea A. St.Hil. e Xylopia emarginata Marte. Segundo Barroso et al. (1999), estruturalmente, as sementes da
família Annonaceae são muito semelhantes entre si.
Tabela 1 - Dados biométricos de sementes de Xylopia frutescens Aubl.,Floresta Ombrófila Densa, São
Lourenço da Mata – PE. (Fonte: os autores).
Semente
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Espessura (mm)

Mínimo

Média

Máximo

Desvio Padrão

5
3
3

6,53
4,16
3,23

8
5
4

±0,73
± 0,53
± 0,43

Dados de frequência das características biométricas das sementes são apresentados na figura 2.
Quanto ao comprimento, 56,7% das sementes encontravam-se na classe de 7-8mm, 70%
apresentavam-se entre 4-4,5 mm de largura e 76,7 % na classe 3-3,4mm de espessura. As sementes de
maior tamanho têm sido correlacionadas com maiores taxas de crescimento inicial de plântulas, o que
aumenta a probabilidade de sucesso durante o seu estabelecimento, uma vez que o rápido crescimento
de raiz e parte aérea possibilitariam à planta aproveitar as reservas nutricionais e hídricas do solo
(ALVES et al., 2005).
A
Média: 6,53
S²: 0,53
S: 0,73

B

Média: 3,23
S²: 0, 2
S: 0,43

C

Média: 4,17
S²: 0,28
S: 0,53

Figura 2- Comprimento (A), largura (B) e espessura (C) de sementes de Xylopia frutescens Aubl. (Fonte: os

autores).
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4. Conclusão
As características morfológicas descritas para as sementes de Xylopia frutescens são bastante
representativas em nível de gênero e família, onde a presença de arilo é bem marcante em espécies da
família Annonaceae.
As sementes de Xylopia frutescens apresentaram uma distribuição assimétrica para todas as
características biométricas analisadas, contudo os valores obtidos são bastante semelhantes entre
espécies do gênero Xylopia.
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Caracterização anatômica foliar de duas espécies do gênero Vochysia sp. via
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Resumo
Algumas espécies arbóreas pertencentes à família Vochysiaceae podem apresentar importantes
ajustes anatômicos e fisiológicos que possibilitam sua adaptação a condições ambientais
adversas. Dentre os órgãos vegetais, a folha se destaca por ser o órgão com maior capacidade
plástica nas plantas. Dentre os fatores ambientais que podem induzir modificações na anatomia
foliar destaca-se a intensidade e qualidade da radiação solar, bem como o déficit hídrico. O
objetivo do presente estudo foi utilizar a microscopia eletrônica de varredura como ferramenta
para a caracterização anatômica foliar de duas espécies arbóreas pertencentes ao gênero
Vochysia (Vochysia thyrsoidea Pohl. e Vochysia magnifica Warm), ocorrendo em duas
diferentes fitofisionomias (campo e floresta estacional semidecidual). Ambas as folhas das
espécies são hipoestomáticas, apresentando estômatos apenas na porção abaxial das folhas.
Possuem epiderme simples com mesofilo do tipo dorsiventral, sendo constituído por
parênquima paliçádico seguido de parênquima esponjoso. A espécie V. thyrsoidea

apresentou um maior número de estômatos por unidade de área, além de valores
superiores de espessura foliar e funcionalidade estomática. Em conclusão os resultados
demonstram que a espécie V. thyrsoidea, quando comparada com V. magnifica, apresenta
adaptações anatômicas responsáveis por favorecer seu estabelecimento em um ambiente sujeito
a restrição hídrica e alta radiação.
Palavras-chave: Estômatos. Funcionalidade. Anatomia Ecológica.

1. Introdução
A família Vochysiaceae possui seis gêneros e cerca de 200 espécies tropicais (Barroso, 1984).
Segundo o mesmo autor, no continente americano, ocorrem cinco gêneros, todos bem representados na
flora brasileira, e distribuídos nas diversas regiões do Brasil, ocorrendo assim, desde fisionomias
abertas do Domínio do Cerrado, como fisionomias florestais do Domínio Atlântico. Por ocorrerem em
ambientes bem contrastantes, as espécies desse grupo de plantas apresentam importantes ajustes
anatômicos e fisiológicos que possibilitam sua adaptação a condições ambientais adversas (Mauri &
Oliveira, 2011).
Dentre todos os órgãos que compões um vegetal a folha se destaca por ser o mais plástico,
sofrendo assim, influência direta de diferentes fatores ambientais condicionadores de estresse
(Larcher, 2000). Segundo o mesmo autor, dentre esses fatores ambientais que promovem ajustes nesse
órgão destaca-se a intensidade e qualidade da radiação solar, bem como o déficit hídrico. Tais fatores
são capazes de promover diferentes modificações na anatomia foliar, tais como alterações na
frequência, morfologia e tamanho dos estômatos (Oliveira & Miglioranza, 2014). Além disso, outras
modificações podem ocorrer, promovendo assim, um aumento ou diminuição na espessura do
mesofilo que por sua vez, reflete diretamente em uma maior espessura foliar (Dias-Pereira et al.,
2013). Sendo que, de modo geral, essas alterações refletem diretamente na capacidade da planta em
manter uma adequada capacidade fisiológica em condições desfavoráveis (Taiz & Zeiger, 2009).
Com base no exposto, o objetivo do presente estudo foi utilizar a microscopia eletrônica de
varredura como ferramenta para a caracterização anatômica foliar de duas espécies arbóreas
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pertencentes ao gênero Vochysia sp. (Vochysia thyrsoidea Pohl. e Vochysia magnifica Warm),
ocorrendo em duas diferentes fitofisionomias.
2. Material e Métodos
Descrição da área de estudo
O presente estudo foi desenvolvido no Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito (PEQRB),
situado nas coordenadas 21º19’45” - 21º20’48”S e 44º58’18” - 44º59’24”W, entre os municípios de
Lavras e Ingaí, em Minas Gerais. O padrão climático para a região segundo a classificação de Köppen
é Cwb (temperado mesotérmico com verões brandos e suaves e estiagens de inverno), com altitudes
variando de 1000 a 1300 metros. A temperatura média anual fica em torno de 19,3ºC, com
precipitação média de 1493 mm, sendo as chuvas concentradas no verão (Dalanesi et al., 2004). O
parque é situado em área de contato entre os domínios da Mata Atlântica e Cerrado, sendo composto
por uma variedade de fisionomias vegetacionais distribuídas em 209,7 ha e constitui valiosa amostra
da vegetação original da região banhada pela bacia do Alto do Rio Grande (Oliveira-Filho &
Fluminhan-Filho, 2000).
Material biológico
Foram estudas duas espécies pertencentes ao gênero Vochysia sp. que ocorrem naturalmente
em ambiente de campo e floresta. A primeira, Vochysia thyrsoidea Pohl., é uma espécie nativa do
Cerrado e pertencente a família Vochysiaceae (Lorenzi, 1998). Possui ampla distribuição geográfica,
ocorrendo em estados do sudeste, nordeste e sudeste em fitofisionomias abertas associadas a terrenos
pedregosos, em altitudes que variam de 800 a 1000 m (Silva, 2005). A segunda, Vochysia magnifica
Warm., também é um membro da família Vochysiaceae, ocorre exclusivamente em florestas
semideciduais de altitude e se estabelece preferencialmente no interior da mata primária, em terrenos
bem drenados de encosta, com solo argiloso e bastante fértil (Lorenzi, 1998). Ainda segundo o mesmo
autor a espécie se distribui nos estados de Minas Gerais, São Paulo e em floresta semidecidual de
altitude.
Foram coletadas folhas completamente expandidas, localizadas na região mediana vontada
para porção sul da copa de cada uma das espécies. A coleta de Vochysia thyrsoidea Pohl. ocorreu em
ambiente de campo, ao passo que Vochysia magnifica Warm. no interior de uma Floresta Estacional
Semidecidual.
Procedimento laboratorial
Folhas de V. thyrsoidea e V. magnifica foram fixados em solução de Karnorvsky modificado
(2,5% glutaraldeído, 2% paraformaldeído em tampão cacodilato de sódio a 0,05 M contendo pH7.2
CaCl2 0,001 m) por 24 horas. Após esse período, foram lavados em cacodilato por 3 vezes. Algumas
amostras foram criofraturadas com nitrogênio líquido, objetivando melhorar a visualização das
estruturas em corte transversal. Em seguida, foram lavados com água destilada por 3 vezes e
desidratadas em uma série de soluções de acetona (30, 50, 70, 90 e 100%, este último por 3 vezes). Os
espécimes foram secos com dióxido de carbono em um secador de ponto crítico (CPD Bal-tec 30), e,
em seguida, montadas em stubs com fita dupla face. Logo após, foram revestidos com uma camada de
ouro de 20ηm por evaporação a vácuo (Bal-TEC SDC 50), e observadas em um microscópio
eletrônico de varredura Evo40 Leo, do Laboratório de Microscopia Eletrônica e Análise estrutural
(LME) no Departamento de Fitopatologia - UFLA. As imagens obtidas foram processadas nos
softwares Corel PHOTOPAINT X5 e Corel DRAW X5, para ajustes de brilho e contraste, onde
também foram montadas pranchas das imagens capturadas. Com o intuito de complementar o estudo,
foram medidas, utilizando ferramentas do próprio MEV, características anatômicas das folhas de
ambas as espécies.
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3. Resultados e Discussão
As folhas das espécies são hipoestomáticas, apresentando estômatos apenas na porção abaxial
das folhas (Figura 1a e 1b). Ambas possuem epiderme simples com mesofilo do tipo dorsiventral,
sendo constituído por parênquima paliçádico seguido de parênquima esponjoso (Figura 1c e 1d).
Resultados semelhantes foram obtidos por Guimarães et al. (2012) ao realizarem a caracterização
anatômica foliar de Vochysia pyramidalis Mart.

Figura 1. Eletromicrografias de varredura: Superfície adaxial das folhas de V. magnifica e V.
thyrsoidea (a e b, respectivamente). Espessura foliar das folhas criofraturadas de V. magnifica e V.
thyrsoidea (c e d, respectivamente).
Apesar de não ter sido realizado o cálculo da densidade estomática nas folhas, é notório que a
espécie V. thyrsoidea apresentou um maior número de estômatos por unidade de área, quando
comparada com a espécie V. magnifica (Figura 2 a e 2b). Tal resultado era esperado, tendo em vista
que a espécie V. thyrsoidea ocorre em ambiente de campo, sujeito a déficit hídrico e exposição à
radiação. Esse aumento no número de estômatos em folhas sob condições de estresse hídrico ocorre
durante a diferenciação celular das folhas, onde a escassez de água induz a formação de um maior
número de estômatos (Zagdanska & Kosdog, 1994). Para Lancher (2000), este ajuste faz com que
ocorra uma redução na distância entre os estômatos, o que está diretamente ligado com a redução da
transpiração. Segundo o mesmo autor, esta redução na transpiração ocorre devido à formação de arcos
de transpiração, mais próximos entre si, o que retém maior umidade na área estomática.

Figura 2. Eletromicrografias de varredura: Superfície abaxial das folhas de V. magnifica e V.
thyrsoidea (a e b, respectivamente). Detalhe da estrutura estomática de V. magnifica e V. thyrsoidea (c
e d, respectivamente).
A espécie V. thyrsoidea apresentou menores valores para o diâmetro polar e diâmetro
equatorial de seus estômatos (Tabela 1), resultando em menores estômatos. Um menor diâmetro
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equatorial é um ajuste importante na regulação das trocas gasosas da espécie, isso porque folhas com
estômatos menores apresentam maior eficiência no uso da água por apresentarem menores tamanhos
de poros estomáticos, isso condiciona uma menor perda de água via transpiração (Pearce et al., 2006).
O diâmetro polar também é uma importante característica adaptativa de espécies em condições de
estresse (Oliveira & Miglioranza, 2014). A forma mais elíptica caracteriza estômatos mais funcionais,
em contrapartida, estômatos mais esféricos estão associados a uma baixa funcionalidade (Khan et al.,
2003).
Tabela 1. Medidas de parâmetros anatômicos de folhas de V. magnifica e V. thyrsoidea.
Espessura
Diâmetro
Funcionalidade
Espécie
foliar
Diâmetro polar
equatorial
estomática
Vochysia magnifica
Warm.
361,3 μm
32,6 μm
24,6 μm
1,23
Vochysia thyrsoidea
Pohl.
462,8 μm
30,3 μm
19,5 μm
1,67
Corroborando com os menores valores encontados para os diâmetros estomáticos da espécie
V. thyrsoidea, a mesma apresentou valor superior de funcionalidade estomática. De fato, espécies que
apresentam alta funcionalidade estomática reduzem sua taxa transpiratória (Souza et al., 2007; Castro
et al., 2009; Oliveira & Miglioranza, 2014). Tal fato representa uma importante caracterítica para a
adaptabilidade da espécie em seu ambiente de ocorrência, seco e com alta radiação.
A espécie V. magnifica apresentou valor inferior para espessura foliar, quando comparada com
a espessura de V. thyrsoidea (Tabela 1). A espessura foliar é uma característica que varia em função
das condições a que as folhas das plantas estão sujeitas (sol e sombra) (Dias-Pereira et al., 2013). A
maior espessura foliar de V. thyrsoidea pode estar diretamente associada ao fato da espécie ocorrer em
uma fitofisionomia aberta e suas folhas receberem alta radiação solar, funcionando assim, como folhas
de sol. Segundo Taiz & Zeiger (2009), o desenvolvimento de folhas de sol com maior espessura está
diretamente associada a uma maior atenuação da radiação solar, diminuição do aquecimento foliar,
resfriamento e consequentemente manter as temperaturas internas em níveis ótimos para os processos
fisiológicos. Além disso, indivíduos sujeitos a intensa radiação solar podem, por meio de um aumento
de espessura foliar, armazenar água e assim tamponar grandes variações no potencial hídrico da planta
(Nobel, 1999).
4. Conclusão
Os resultados demonstraram que a espécie V. thyrsoidea apresenta ajustes em sua estrutura
anatômica foliar, quando comparada à anatomia foliar de V. magnifica. Tais ajustes são essenciais para
sua permanência em um ambiente sujeito a restrição hídrica e alta radiação.
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Resumo
Objetivou-se nesse estudo descrever as características biométricas dos frutos e sementes de
uma população natural palmeira Copernicia prunifera localizada no município de Mossoró,
RN. As características morfométricas avaliadas foram: comprimento, diâmetro e massa dos
frutos e sementes. Os dados das variáveis biométricas foram distribuídos em histogramas. Em
seguida, realizaram-se a estatística descritiva, o teste de normalidade de Lilliefors, e a
correlação de Pearson (rp) por meio do programa estatístico BioEstat 5.3. Identificou-se maior
frequência de frutos com comprimento entre 23,2 e 26,3 mm; diâmetro entre 19,5 e 21,3 mm e
massa fresca de 3,74 a 4,76 g. Na avaliação das dimensões e da massa fresca das sementes,
observaram-se maiores frequências de sementes com comprimento entre 15,6 e 17,8 mm;
diâmetro entre 13,1 e 14,8 mm e massa fresca de 1,49 a 1,94 g. De acordo com o coeficiente de
variação, as variáveis biométricas de massa fresca dos frutos e sementes apresentaram maiores
variações, sendo 22,70% e 22,41%, respectivamente. Em relação à assimetria, ocorreu uma
distribuição assimétrica à direita no comprimento dos frutos e massa fresca dos frutos e
sementes. Além disso, todas as variáveis biométricas evidenciaram elevadas amplitudes na
distribuição dos seus dados, sendo K < 3. Foram verificadas correlações significativas entre
todas as variáveis biométricas, sendo a maior correlação entre o diâmetro e a massa fresca das
sementes (rp = 0,7079; P < 0,0001). Os resultados obtidos nesse estudo são de grande
relevância, pois servirá como base para futuros trabalhos envolvendo o melhoramento,
propagação e conservação genética da espécie.
Palavras-chave: Caatinga, semiárido, espécie florestal.

1. Introdução
A palmeira Copernicia prunifera (carnaúba), pertencente à família Arecaceae, é uma espécie
nativa da Caatinga, ocorrendo predominantemente nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte
(LEITMAN et al., 2016). A C. prunifera tem grande importância econômica e social para as
comunidades extrativistas, sendo utilizada para diversos fins, desde a arborização urbana
(MACHADO et al., 2006) até o extrativismo da cera das folhas, principal produto da carnaúba,
utilizada em cosméticos, vernizes e até para o recobrimento de frutos (JACOMINO et al., 2003;
MOTA et al., 2006).
Os estudo que visa a caracterização biométrica dos frutos e sementes é de grande relevância
para detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie (SILVA et al.,
2007), além das relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais, propiciando importantes
informações para a descrição dos aspectos ecológicos como o tipo de dispersão, agentes dispersores e
estabelecimento das plântulas (CRUZ et al., 2001; ALVES et al., 2007).
Assim, devido a grande variação nas estruturas reprodutivas das palmeiras, torna-se relevante
a realização de estudos básicos e aplicados sobre aspectos ligados à biometria dos frutos e sementes,
visando à obtenção de informações que servirão como base para programas de melhoramento e
conservação dos recursos genéticos.
Nesse contexto, as espécies de palmeiras apresentam variações individuais nas estruturas
reprodutivas e vegetativas, sendo atribuídas a fatores ambientais e variabilidade genética
(MHANHMAD et al., 2011). Os frutos dessas espécies exigem elevado investimento energético por
parte da planta mãe, que representam recursos muito valiosos para seus potenciais consumidores, bem
como, ficam expostos no ambiente por um período de longa duração (HENDERSON, 2002).
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Diante disso, objetivou-se descrever as características biométricas dos frutos e sementes de
uma população natural da palmeira Copernicia prunifera localizada no município de Mossoró, RN.
2. Material e Métodos
2.1 Área de estudo e amostragem
A população de Copernicia prunifera amostrada se localiza no município de Mossoró, RN,
nas coordenadas 5° 11' 41,3'' S e 37° 18' 45,1'' W. O município está localizado na região semiárida,
apresentando clima tropical com estação seca (As), conforme a classificação climática de KöppenGeiger (IDEMA, 2010).
Foram coletados frutos maduros de 24 indivíduos adultos, descartando-se os visualmente
danificados e separando-os em 20 repetições (frutos por planta), totalizando 480 frutos. A coleta foi
realizada no mês de março de 2015, com auxílio de um podão. Após as coletas, os frutos foram
acondicionando-se em sacos de polietileno. Em seguida, o comprimento e o diâmetro dos frutos e
sementes foram aferidos com um paquímetro digital. Os valores da massa fresca dos frutos e sementes
foram obtidos utilizando-se balança analítica.
2.2 Análise dos dados
Os dados das variáveis biométricas foram distribuídos em histogramas. Em seguida, os
mesmos foram analisados por meio de estatísticas univariadas, que compreenderam os valores
mínimos e máximos, e a média (medidas de posição) e os coeficiente de variação, de assimetria e de
curtose (medidas de dispersão). Os valores de referência adotados para o coeficiente de assimetria
foram: S < 0, distribuição assimétrica à esquerda e S > 0, distribuição assimétrica à direita. Para o
coeficiente de curtose foram: K > 3, distribuição mais “afilada” que a normal (leptocúrtica) e K < 3,
distribuição mais achatada que a normal (platicúrtica), conforme Silva et al. (2007). Também foi
realizado o teste de normalidade de Lilliefors (para K amostras), para uso da correlação linear de
Pearson (rp). As análises estatísticas foram realizadas no programa BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007).
3. Resultados e discussão
De acordo com a distribuição em classes dos valores das variáveis biométricas dos frutos da C.
prunifera, identificou-se maior frequência de frutos com comprimento entre 23,2 e 26,3 mm (Figura
1A); diâmetro entre 19,5 e 21,3 mm (Figura 1B) e massa fresca de 3,74 a 4,76 g (Figura 1C).
Os valores de comprimento, diâmetro e massa fresca dos frutos avaliados na população de C.
prunifera diferiram dos encontrados por ARAÚJO et al. 2013, que observaram variação entre 20,2 e
33,8 mm; 16,0 e 28,8 mm; 2,97 e 7,67 g, respectivamente. Em relação às variáveis biométricas das
sementes, o comprimento e o diâmetro encontrado por Reis et al. (2010) variaram de 10,94 a 15,72
mm e de 13,67 a 14,36 mm, respectivamente. No entanto, Silva (2007) observou diâmetros de 12,05 a
16,67 mm.
Na avaliação das dimensões e da massa fresca das sementes, observaram-se maiores
frequências de sementes com comprimento entre 15,6 e 17,8 mm (Figura 1D); diâmetro entre 13,1 e
14,8 mm (Figura 1E) e massa fresca de 1,49 a 1,94 g (Figura 1F). Em relação às variáveis biométricas
das sementes, o comprimento e o diâmetro encontrado por Reis et al. (2010) variaram de 10,94 a 15,72
mm e de 13,67 a 14,36 mm, respectivamente. No entanto, Silva (2007) observou diâmetros de 12,05 a
16,67 mm.
Diante disso, provavelmente a variação de resultados biométricos entre as populações é
resultante das diferentes condições ambientais, uma vez que a palmeira C. prunifera é formidável a
climas secos e úmidos (D’ALVA, 2007). Ademais, essas diferenças podem estar relacionadas, dentre
outros fatores, à diversidade genética, devido à C. prunifera ser uma espécie ainda não domesticada
(REIS et al., 2010).
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Figura 1 - Frequência absoluta dos frutos: Comprimento (A), diâmetro (B), massa fresca (C).
Frequência absoluta das sementes: comprimento (D), diâmetro (E) e massa fresca (F).
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Conforme a análise da estatística descritiva (Tabela 1) verificou-se que a amostragem foi
próxima da média da população, pois todas as variáveis apresentaram baixo erro padrão, sendo assim,
precisa. Araújo et al. (2013) também encontraram um baixo valor, evidenciando que ambas as coletas
foram significativas, representando as médias das populações. De acordo com o coeficiente de
variação, as variáveis biométricas de massa fresca dos frutos e sementes apresentaram maiores
variações, sendo 22,70% e 22,41%, respectivamente.
Em relação à assimetria, ocorreu uma distribuição assimétrica à direita no comprimento dos
frutos e massa fresca dos frutos e sementes. As demais variáveis apresentaram valores negativos, com
distribuição assimétrica à esquerda. Além disso, todas as variáveis biométricas evidenciaram elevadas
amplitudes na distribuição dos seus dados, sendo K < 3. Diante disso, a curva de distribuição dos
dados foi classificada como leptocúrtica, ou seja, mais achatada que a curva normal. Tais coeficientes
assemelharam-se com os encontrados por Araújo et al. (2013), onde verificaram maior quantidade de
frutos com menor comprimento e massa fresca (S = 0,4518; 0,2475), respectivamente; e a curva de
frequência dos diâmetros dos frutos mais achatada que a normal (K = - 0,6628).
Quanto ao coeficiente de assimetria das sementes da C. prunifera, Reis et al. (2010) inferiram
que a curva de distribuição dos dados do diâmetro também foi negativa (S = - 0,56), apontando uma
elevada frequência de sementes com maiores diâmetros na população.
Tabela 1 - Médias das características biométricas dos frutos e sementes de C. prunifera. (CV)
coeficiente de variação, (S) assimetria, (K) curtose.
Características
biométricas

n

Mínimo

Comprimento (mm)
Diâmetro (mm)
Massa fresca (g)

480
480
480

16,90
14,00
1,71

Comprimento (mm)
Diâmetro (mm)
Massa fresca (g)

480
480
480

8,80
8,00
0,59

Máximo

Frutos
34,70
23,90
8,18
Sementes
21,30
17,20
3,18

Média ± erro
padrão

CV (%)

S

24,98 ± 0,12
19,81 ± 0,06
4,04 ± 0,04

10,85
7,25
22,70

0,0843
- 0,2623
0,7466

16,81 ± 0,08
13,66 ± 0,06
1,96 ± 0,02

10,88
9,18
22,41

- 0,4756
- 0,5569
0,0365

K

0,0664
0,8907
1,4685
0,5167
1,9296
0,0027

Foram verificadas correlações significativas entre todas as variáveis biométricas, sendo a
maior correlação entre o diâmetro e a massa fresca das sementes (rp = 0,7079; P < 0,0001). Já a menor
correlação foi observada entre o comprimento e o diâmetro dos frutos (rp = 0,4210; P < 0,0001).
4. Conclusões
Há ampla variação na massa fresca dos frutos e sementes. Além disso, verificou-se correlação
significativa entre todas as variáveis biométricas.
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Resumo
Conforme os princípios e os objetivos do desenvolvimento sustentável, atual paradigma de
desenvolvimento econômico e social, a avaliação de uma organização deve ser mais ampla que
sua tradicional análise econômico-financeira. Tal avaliação deve abranger também aspectos de
responsabilidade social. No momento atual de transição de modelos de desenvolvimento, muitos
investidores em empresas de capital aberto desejam saber se aquelas coadunadas com os ideais da
sustentabilidade oferecem menos riscos do que as empresas alinhadas com o modelo tradicional.
O objetivo deste estudo foi comparar empresas florestais COM e SEM responsabilidade social
configurada, quanto à segurança oferecida aos investidores. Essa comparação se deu por contraste
de resultados obtidos com o emprego de técnicas estatísticas descritivas, e focalizou o volume
financeiro e a variabilidade nos valores das ações de dois grupos de empresas florestais: as COM
e as SEM responsabilidade social configurada. O estudo ficou limitado às empresas florestais de
capital aberto listadas na BM&FBOVESPA, em maio de 2012, no setor de materiais básicos, no
segmento de madeira e papel, e abrangeu o período de 2009 a 2011. Os resultados evidenciaram
que era mais seguro investir no grupo de empresas adaptadas à sustentabilidade, em decorrência
de sua maior transparência nos negócios, bem como, de sua variabilidade mais uniforme nos
preços das ações, quando analisadas conjuntamente.
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Sustentabilidade; Avaliação de empresas;
Responsabilidade social; Global Reporting Initiative.

1. Introdução
O atual paradigma de desenvolvimento econômico-social, denominado “desenvolvimento
sustentável” ou “sustentabilidade”, cujos ideais estão sendo fomentados pela Organização das Nações
Unidas (ONU), desde o final da década de 1980, pressupõe que a avaliação de uma organização
abranja também aspectos de responsabilidade social, além dos seus aspectos econômico-financeiros
(UNITED NATIONS, 2010; ROCHA, 2014; ROCHA; CHAVES NETO, 2014; MARINHO, 2014;
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2015; PNUD-BRASIL, 2016).
Tradicionalmente, a avaliação econômico-financeira de uma organização se dá a partir dos seus
demonstrativos contábil-financeiros, tais como, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício,
demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor
adicionado. Já a avaliação referente à responsabilidade social empresarial pode ser feita por meio dos
relatórios de sustentabilidade, ainda não obrigatórios, no Brasil, ou dos balanços sociais. Esses últimos foram
normatizados, em 2004, mediante resolução do Conselho Federal de Contabilidade, mas, pelo visto, não há
punição prevista para as empresas que não os fizerem (CFC, 2004; ROCHA, 2014).
No momento atual de transição de modelos de desenvolvimento, muitos investidores em
empresas de capital aberto desejam saber se aquelas coadunadas com os ideais da sustentabilidade
oferecem menos riscos do que as empresas alinhadas com o modelo tradicional. No caso, o tradicional
é um modelo com apelo predominantemente, ou exclusivamente, econômico-financeiro. Em
contrapartida, a sustentabilidade apregoa que se leve em conta aspectos mais amplos, cuja
desconsideração pode gerar consequências danosas à humanidade; por exemplo, a contaminação do
meio ambiente; a concentração de riqueza; as condições injustas de trabalho; a corrupção na política e
nos negócios (MARCONDES; BACARJ, 2010; CINTRA, 2011; MARINHO, 2014).
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O objetivo deste estudo foi comparar empresas florestais COM e SEM responsabilidade social
configurada, quanto à segurança oferecida aos investidores.
Aqui,
uma
empresa
COM
responsabilidade social configurada é aquela que elaborou seus relatórios de sustentabilidade de acordo
com as diretrizes propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), no período abordado neste trabalho.
A GRI, fundada em 1991, é uma organização internacional não-governamental, sem fins
lucrativos, com sede em Amsterdã, Holanda, cuja missão é fazer com que relatórios de
sustentabilidade padrão sejam adotados por todas as organizações, no mundo. Suas diretrizes estão
expressas por indicadores qualitativos ou quantitativos, abrangendo as dimensões: ambiental, direitos
humanos, práticas trabalhistas e trabalho digno, sociedade, responsabilidade sobre o produto, e
econômico (GRI, 2012 a, b, c).
2. Material e Métodos
A presente investigação abrangeu o período de 2009 a 2011 e ficou limitada às empresas
florestais brasileiras de capital aberto listadas, em maio de 2012, na principal bolsa de valores
brasileira, a BM&FBOVESPA, no setor de materiais básicos, no segmento de madeira e papel. O
Quadro 1, a seguir, apresenta as características gerais das empresas investigadas.
Quadro 1 – Empresas florestais brasileiras listadas na BM&FBOVESPA – Brasil – Maio/2012.
(Fonte: os autores).
Nome da empresa

Ano de
fundação

R. S.
desde

Área de
negócio
Papel,
Móveis,
Floresta,
Embalagem
Madeira,
Louça
sanitária

Receita líquida,
em 2010,
em R$

Resultado
líquido, em
2010, em R$

Número de
empregados,
em 2010

447.472.000

34.360.000

P: 1.687;
T: 769

2.741.800.000

467.200.000

P: 9.542;
T: 1.682;
E: 148

Celulose Irani S. A.

1941

2006

Duratex S. A.

1962

2004

Fibria Celulose S. A.

1941

2009

Papel,
Celulose

7.050.000.000

603.000.000

P: 5.037;
T: 11.919

Klabin S. A.

1978

2007

Floresta,
Papel

3.663.000.000

560.000.000

P: 8.481;
T: 6.122;
E: 63

Suzano Papel e
Celulose S. A.

1987

2004

Floresta,
Celulose,
Papel

4.514.000.000

769.000.000

P: 4.352

100.705.000

(-25.768.000)

Companhia de
Melhoramentos de
São Paulo S. A.

1890

-

Editora,
Floresta,
Fibras

Eucatex S. A.

1951

-

Fibras

794.002.000

119.997.000

P: 360;
T: 36;
E: 7;
C: 220 (1)
S. I.

Santher Fábrica de
Papel Santa
Therezinha S. A.

1938

-

Papel,
Celulose

864.266.000

(-44.201.000)

S. I.

Suzano Holding S. A.

1954

-

Ações

4.519.675.000

764.060.000

S. I.

Notas: (1) R. S.: Relatório de Sustentabilidade. (2) P: Permanente, T: Terceirizado, E: Estagiário, C: Contratado.
(3) Fibria Celulose S. A. foi formada por meio da anexação da Aracruz Celulose S. A. pela Votorantim Papel
e Celulose S. A., em setembro/2009. (4) S. A.: Sociedade Anônima. (5) USD 1,00 = R$ 1,66, em
30/dezembro/2010. (6) S. I.: sem informação
(1)
Referente a 2011.
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Por dificuldades de acesso aos dados de empresas florestais brasileiras legalmente constituídas
em modalidades jurídicas que não a de capital aberto, este estudo se pautou numa amostra de
conveniência das empresas florestais brasileiras. No entanto, tal amostra expressava um estrato elite de
tal universo, uma vez que as empresas brasileiras de capital aberto estão sujeitas à legislação mais
rigorosa e à transparência obrigatória de suas práticas de produção, prevista em lei. Ressalta-se que
foram selecionadas todas as empresas florestais brasileiras de capital aberto listadas na ocasião.
Os dados analisados foram os preços diários das ações dessas nove empresas, coletados em
UOL (2013), bem como, o respectivo resultado básico (lucro ou prejuízo) por ação, coletado nas
demonstrações financeiras padronizadas, disponíveis em BM&FBOVESPA (2012).
A comparação entre o grupo de empresas florestais COM responsabilidade social configurada
(Celulose Irani, Duratex, Fibria, Klabin, Suzano Papel e Celulose) e o das SEM responsabilidade social
configurada (Cia Melhoramentos de São Paulo, Eucatex, Santher, Suzano Holding), quanto à segurança
oferecida aos investidores, foi realizada por abordagem quantitativa, por meio de contraste de resultados
obtidos com o emprego de técnicas estatísticas descritivas, e focalizou o volume financeiro anual e a
variabilidade nos valores de suas ações. Para os cálculos das estatísticas foi utilizado o software Excel.
3. Resultados e Discussão
O Gráfico 1, abaixo, mostra o volume financeiro anual das empresas investigadas, permitindo
constatar que as empresas florestais COM responsabilidade social configurada tiveram, juntas, um
volume financeiro anual muito maior do que aquelas SEM.
Pelas três últimas colunas do Quadro 1, anterior, evidencia-se a maior estrutura organizacional das
empresas COM responsabilidade social configurada. No grupo das empresas SEM, exceção seja feita à
Suzano Holding cuja área de negócio era a de ações, embora estivesse listada como empresa florestal.
2009

1%;
SEM

2010

2%;
SEM
98%;
COM

99%;
COM

(a)

(b)

2011

1%;
SEM

99%;
COM

(c)

Gráfico 1 – Volume financeiro anual, referente às ações das empresas florestais brasileiras listadas na
BM&FBOVESPA, em maio de 2012 (Fonte: Rocha, 2014).
Notas: (1) COM: empresas COM responsabilidade social configurada; SEM: empresas SEM responsabilidade
social configurada. (2) Os valores absolutos para as empresas COM responsabilidade social configurada e
para as SEM responsabilidade social configurada, foram, respectivamente: R$ 12.754.897.925,41 e R$
227.392.386,60, em 2009; R$ 27.062.065.742,92 e R$ 329.847.380,28, em 2010; R$ 18.794.080.302,96 e
R$ 169.988.031,28, em 2011. (3) USD 1,00 = R$ 1,87, em 30/dezembro/2011.
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A Tabela 1, a seguir, exibe os coeficientes de variação referente aos preços diários das ações.
Tabela 1 - Coeficientes de variação referente aos preços diários das ações das empresas florestais
brasileiras listadas na BM&FBOVESPA, em maio/2012. (Fonte: Rocha, 2014).
Responsabilidade social
configurada

COM

SEM

Celulose Irani

2009
(%)
12,29

2010
(%)
11,11

2011
(%)
10,61

Duratex

9,53

7,42

25,56

Empresa

Fibria

12,12

13,79

25,07

Klabin

11,44

8,45

7,62

Suzano Papel e Celulose

19,12

17,36

26,81

Cia Melhoramentos de São Paulo

22,79

11,86

6,22

Eucatex

39,32

27,58

14,07

Santher (1)

-

-

-

(2)

Suzano Holding
2,80
38,50
Não houve negociação de suas ações.
(2)
Não houve movimentação, em 2009 e 2011. Em 2010, houve apenas duas movimentações.
(1)

0,00

Pela Tabela 1 nota-se que a variabilidade dos preços das ações foi mais uniforme entre as
empresas COM responsabilidade social configurada do que entre as SEM, quando analisadas
conjuntamente; uma vez que, no grupo das SEM, metade delas nem teve negociação de suas ações, e, no
grupo das COM, todas estavam ativas no mercado de capitais.
A Tabela 2, abaixo, mostra a relação entre o lucro básico por ação e o preço médio anual de
uma ação.
Tabela 2 - Relação entre o lucro básico por ação e o preço médio anual de uma ação, das empresas
florestais brasileiras listadas na BM&FBOVESPA, em maio/2012. (Fonte: Rocha, 2014).
Responsabilidade social
configurada

COM

Celulose Irani

2009
(%)
14,4

2010
(%)
16,3

2011
(%)
4,7

Duratex

3,3

5,8

5,4

Fibria

24,0

3,6

(-12,0)

Klabin

3,4

10,5

3,1

Suzano Papel e Celulose

20,8

12,2

0,6

30,5

?

?

29,6

5,7

3,6

?

?

?

Empresa

Cia Melhoramentos de São Paulo
SEM

Eucatex

(2)

Santher

(3)

(1)

(4)

Suzano Holding
?
22,2
?
Em 2010 e 2011, teve prejuízo anual de R$ 25.768.000,00 e R$ 4.456.000,00, respectivamente, mas não
informou o prejuízo por ação nesses anos.
(2)
A empresa estava sob investigação de corrupção mediante lavagem de dinheiro público.
(3)
Apresentou lucro básico de R$ 896,91/ação, em 2009; prejuízo básico de R$ 2.600,00/ação, em 2010;
prejuízo básico de R$ 2.606,00/ação, em 2011; mas como não houve negociação das ações, o cálculo da
relação ficou impossibilitado.
(4)
Não foi possível o cálculo da relação por falta de movimentação das ações, em 2009 e 2011. O resultado de
2010 pautou-se em apenas duas movimentações.
(1)

A tabela 2 mostra que a relação entre o lucro (ou prejuízo) básico por ação e o preço médio anual
de uma ação foi mais transparente para empresas COM do que para as SEM, no sentido dos investidores
terem mais informações para embasarem suas decisões. Das cinco empresas COM, somente uma e num
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único ano teve prejuízo, enquanto que, entre as quatro SEM, duas apresentaram prejuízo em dois anos,
outra estava sob investigação de corrupção e, outra, ainda, não estava ativamente no mercado de capitais.
4. Conclusões
Os resultados encontrados ressaltam que, entre as empresas florestais brasileiras de capital
aberto, aquelas COM responsabilidade social configurada, quando analisadas conjuntamente,
mostraram maior transparência em suas práticas de produção, pois elaboraram relatórios de
sustentabilidade compatíveis com padrões internacionais, não temendo fornecer mais informações
sobre si do que somente aquelas informações exigidas em legislação.
Além disso, a variabilidade nos preços das ações, e a relação entre o lucro (ou prejuízo) básico por
ação e o preço médio anual de uma ação, foram mais uniformes no grupo das empresas COM, no sentido
de se ter todos os dados necessários para analisá-las precisamente; o que não ocorreu no grupo das SEM.
Assim, conclui-se que as empresas COM responsabilidade social configurada, ressaltando que
essas possuíam maior estrutura organizacional, demostraram ser as que oferecem menos riscos aos
investidores e por isso são as mais preparadas para permanecerem no mercado.
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Resumo
O MDR pode ser entendido como uma alternativa de recuperação de áreas degradadas e de
conservação do Cerrado melhor aceita pelo proprietário ao aliar resultado econômico à
recuperação da vegetação por meio dos serviços ambientais e do aproveitamento futuro das
espécies ali plantadas. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o
desenvolvimento de espécies florestais nativas de uso múltiplo e de rápido crescimento, como
o eucalipto, implantadas em faixa entre cerrado regenerando e cultivo agrícola. Foi realizado o
plantio de espécies nativas e eucalipto, plantadas em faixa (Módulo Demonstrativo de
Recuperação), que separa cultivo agrícola e Cerrado regenerando. A disposição das mudas
seguiu uma alternância de núcleos contendo 5 e 9 plantas. Foi plantado um total de 240 mudas,
em 15 núcleos de nove plantas e 15 núcleos de cinco plantas. Os parâmetros foram avaliados
duas vezes por ano (antes da estação chuvosa e após período chuvoso), sendo eles altura,
diâmetro do coleto e sobrevivência. O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado,
sendo 8 repetições por núcleo de florestamento. Os dados coletados passaram por análise de
variância (Teste F). Aos 12 meses de avaliação, não ocorreu diferença significativa entre os
tratamentos, em relação a crescimento das espécies em diâmetro do coleto e altura medida do
solo até a gema apical, quando submetidas aos diferentes núcleos. O Módulo Demonstrativo de
Recuperação apresentou viabilidade ecológica, por combinar as espécies de diferentes
fenótipos ao papel ecológico de recuperação e conservação da biodiversidade do cerrado.
Palavras-chave: Áreas degradadas; Restauração; Ipameri.

1. Introdução
A noção de recursos naturais inesgotáveis, dadas às dimensões continentais do País, estimulou
e ainda estimula a expansão da fronteira agrícola sem a preocupação com o aumento ou, pelo menos,
com uma manutenção da produtividade das áreas já cultivadas (MARTINS, 2001). Dessa forma, no
bioma Cerrado, ainda, observa-se que, as atividades agropecuárias insustentáveis apresentam-se como
um dos desafios na preservação do meio ambiente, ocasionando profundas modificações no bioma,
conforme (FELFILLI, 2005).
Em meio às alternativas de restauração de ecossistemas degradados, está o reflorestamento,
técnica que visa alcançar benefícios ecológicos como: redução da pressão sobre as florestas nativas,
aumento da absorção de gás carbônico, regulagem do ciclo hidrológico, proteção e conservação do
solo, redução da poluição do ar e dos recursos hídricos (CARPANEZZI, 2000).
Tradicionalmente no Brasil a madeira de eucalipto sempre foi destinada para produção de
celulose e carvão vegetal, não sendo tradição a destinação para a transformação mecânica da madeira.
No entanto, algumas empresas voltadas para a produção madeireira de eucalipto para os tais usos
tradicionais, como celulose e papel, chapas de fibras, carvão vegetal e lenha, têm vislumbrado a
possibilidade de se produzir madeira de maiores dimensões e com maior retorno econômico para
atender estes nichos de mercados (ACERBI JÚNIOR et al., 2008).
O plantio misto de espécies nativas com espécies atualmente empregadas no reflorestamento
envolve critérios de associação entre as espécies, apresentando como uma maneira de adquirir renda e
reconstrução da diversidade florística regional. Para cada nova área, novos critérios serão
introduzidos, na busca de inserir indivíduos que possam tolerar ou adaptar as características da região
(NOGUEIRA, 1977; BIELLA, 1981).
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A inserção de espécies nativas além dos benefícios socioeconômicos e de recuperação
promove a conservação da biodiversidade e o enriquecimento da diversidade florística, contribuindo
como fonte de renda permanente, pois os plantios além de produtos madeireiros servem como fonte de
renda, por meio óleos, frutos, sementes e outros produtos extraídos (MENDONÇA, 1997).
No Cerrado, um tipo de plantio misto vem utilizando espécies das formações florestais e
savânicas, de modo a permitir maior rapidez na cobertura da área pelas espécies florestais, enquanto as
espécies savânicas se desenvolvem e, por meio de suas raízes profundas, contribuem para a
recuperação do solo. Esse sistema de plantio denominado Módulos Demonstrativos de RecuperaçãoMDR, ainda, permite ao proprietário do local retirar alguns benefícios econômicos de seu plantio de
recuperação (FELFILI et al., 2005).
O MDR pode ser entendido como uma alternativa de recuperação de áreas degradadas e de
conservação do Cerrado melhor aceita pelo proprietário ao aliar resultado econômico à recuperação da
vegetação por meio dos serviços ambientais e do aproveitamento futuro das espécies ali plantadas. As
razões pelas quais o Cerrado deve ser conservado podem ser econômicas, utilitárias, morais ou
pragmáticas. Entretanto, qualquer que sejam estas, deve-se estar sempre em consonância com o
conhecimento científico (BATALHA, 2007).
As espécies arbóreas indicadas para os MDR são: Hancornia speciosa Gomes (mangaba),
Eugenia dysenterica DC. (cagaita), Dimorphandra mollis Benth. (faveiro), Caryocar brasiliense
Camb. (pequi), Solanumly cocarpum S.-Hil. (lobeira), Dypterix alata Vog. (baru), Copaifera
langsdorffii Desf. (copaíba), Hymenaea courbaril L. (jatobá-damata), Inga cylindrica (Vell.) Mart.
(ingá), Myracroduon urundeuva Fr. All. (aroeira), Tapirira guianensis Aubl. (pau-pombo), Acácia
polyphylla DC. (angico-monjolo), Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan (angico-vermelho),
entre outras (FELFILI et al., 2005).
Diante do exposto o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento de espécies
florestais nativas de uso múltiplo e de rápido crescimento, como o eucalipto, implantadas em faixa
entre cerrado regenerando e cultivo agrícola.
2. Material e Métodos
O experimento foi instalado e conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual
de Goiás, Câmpus Ipameri-GO, no mês de abril de 2012 á abril de 2013, em área de transição entre
Cerrado em regeneração e cultivo agrícola. Foi realizado o plantio de espécies nativas e eucalipto,
plantadas em faixa (Módulo Demonstrativo de Recuperação), que separa cultivo agrícola e Cerrado
regenerando (Figura 1).

Figura 1 –Área de estudo (Fonte: Google Earth, 2013).
A disposição das mudas seguiu uma alternância de núcleos contendo 5 e 9 plantas (Figura 2).
Os núcleos contendo 9 covas utilizou-se o eucalipto na borda do “x”, sendo o núcleo interno com
alternância de espécies nativas e eucalipto, já nos núcleos de 5 covas houve alternância entre as covas
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das bordas de espécies nativas e eucalipto;no meio do núcl
núcleo,
eo, independente do núcleo (5 ou 9 plantas)
utilizou-se uma espécie nativa.

Figura 2 – Croqui dos núcleos
Foi plantado um total de 240 mudas, em 15 núcleos de nove plantas e 15 núcleos de cinco
plantas. As mudas foram produzidas no viveiro da Universidade
Universidade Estadual de Goiás, após coleta das
sementes no município de Ipameri-GO.
Ipameri
As seguintes espécies foram utilizadas, considerando o seu potencial de uso múltiplo (Lorenzi,
1998; Lorenzi 2002): angico (Anadenanthera
Anadenanthera macrocarpa); baru (Dipteryx alata);
alata cedro (Cedrela
fissilis); copaíba (Copaifera langsdorffii);
langsdorffii ingá (Ingaedulis); ingá-feijão (Inga
Inga marginata); ipê
(Tabebuia impetiginosa);
ulmifolia); tamboril (Enterolobium
); mutamba (Guazuma
(
Enterolobium contortisiliquum); e
eucalipto (Eucalyptus spp).
No plantio, as covas foram preparadas de duas maneiras: para o plantio do eucalipto
adicionou-se 300 g de NPK - Superfosfato Simples Amoniado (00, 17, 03) por cova; já para as covas
de nativas foi adicionada uma pá de esterco bovino.
Para evitar a mato-competição
o herbicida sistêmico não seletivo (glifosato), na
competição aplicou-se
aplicou
técnica. Além disso, foi efetuado o controle de formigas
concentração de 1%, conforme especificação
especific
cortadeiras, com isca granulada e formicida em pó.
Os parâmetros foram avaliados duas vezes por ano (antes da estação chuvosa e após período
chuvoso), durante o desenvolvimento do projeto: a) sobrevi
sobrevivência,
vência, b) altura e c) diâmetro.
O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, sendo 8 repetições por núcleo de
d
florestamento. Os dados coletados
passaram por análise de variância (teste F) e quando houve
coleta
diferença significativa entre os tratamentos (espécies e núcleos de espécies com 5 e 9 plantas) foi
aplicado o teste de Tukey a 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Aos 12 meses de avaliação,
avaliação não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos,
tratamentos em
relação a crescimento das espécies em diâmetro do coleto e altura medida do solo até a gema aplical,
quando submetidas
ubmetidas às diferentes núcleos (Tabela 1).
Tabela 1 – Quadro de Análise de variância
Fonte de
variação

GL

Núcleos
Resíduos
CV%
Teste F

1
238

Quadrados médios
Altura da Planta
Diâmetro
iâmetro do coleto
(cm)
(mm)

0,8166
50,221
17,06
0,0163NS
NS
não significativo (p > = 0,5).

0,00938
0,69912
7,42
0,0134NS

43

Tal resultado deve-se ao fato que qualquer ser vivo é a combinação entre a genética do
indivíduo e o meio ambiente que o cerca (FELFILI et al. 2005). Esse comportamento de crescimento
lento e estável para a maioria das espécies nativas do cerrado, como o encontrado neste trabalho após
o plantio, é corraborado por trabalhos de crescimento inicial sob diferentes condições de
sombreamento (ROCHA, 2005 e RAMOS et al., 2004). Além de trabalhos de estabelecimento e
crescimento de espécies nativas em plantios de recuperação de áreas degradadas no distrito federal,
desenvolvido por Silva (2007).
Entre as plantas da mesma espécie foi verificado diferença entre altura e diâmetro do coleto
das mesmas. Tal fato pode está relacionado variabilidade genética das espécies, uma vez que as
plantas foram provenientes de propagação por sementes de diversas matrizes. Dentre as espécies as
que mais se diferenciaram foram: Anadenanthera macrocarpa, Copaifera langsdorffii, Tabebuia
impetiginosa, Enterolobium contortisiliquum, Eucalyptus spp. É bom salientar que todas as plantas
sobreviveram durante o período de avaliação de 12 meses.
Tabela 2 – A relação entre o incremento diâmetro/altura das 10 espécies analisadas (Fonte: os
autores).
Espécies

Diâmetro Diâmetro

Significância

Altura

Altura

Significância

(P>F)

Menor

Maior

(P>F)

(cm)

(cm)

Menor

Maior

(CAP)

(CAP)

(cm)

(cm)

2,93

4,88

1,323>0,3222

21,20

37,12

2,21>0,09795

Dipteryx alata

4,03

5,74

0,971> 0,5161

28,32

36,55

0,812>0,7223

Cedrela fissilis

1,30

3,43

1,4464>0,7434

5,89

11,01

3,156>0,0354

Copaifera langsdorffii

3,23

4,21

0,611>0,6160

25,32

37,23

1,056>0,3723

Inga edulis

5,32

8,31

4,002>0,5998

27,45

38,90

1,058>0,2998

Ingá marginata

7,11

8,98

3,889>0,0089

33,43

41,21

0,446>0,08111

Tabebuia impetiginosa

5,13

8,81

2,027>0,0896

15,58

29,67

3,212>0,0194

Guazuma ulmifolia

4,32

7,21

3,002>0,6788

29,00

37,70

1,087>0,3021

2,88

4,78

1,423>0,4222

20,90

35,32

2,61>0,09988

8,32

9,21

4,332>0,087

25,43

55,32

0,586>0,0921

Anadenanthera
macrocarpa

Enterolobium
contortisiliquum
Eucalyptus spp
4. Conclusões

Os tratamentos aplicados com diferentes espécies nativas do cerrado com consórcio com
Eucalyptus spp, não apontaram diferenças significativas para analise individual das espécies, nos dois
núcleos testados, no período de tempo de 12 meses experimentado.
O Módulo Demonstrativo de Recuperação apresentou viabilidade ecológica, por combinar as
espécies de diferentes fenótipos ao papel ecológico de recuperação e conservação da biodiversidade do
cerrado.
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Resumo
O estudo da estrutura das florestas tropicais é de fundamental importância para a sua conservação
e preservação, assim como para viabilizar práticas de manejo. Dessa forma, esse trabalho teve
como objetivo avaliar a composição florística e fitossociologia de espécies arbóreas em uma área
de manejo florestal comunitário na Reserva Extrativista Chico Mendes, Acre. Foram utilizados
dados de 20 parcelas permanentes (0,26 ha cada) instaladas em uma Unidade de Produção Anual.
Foi realizado um levantamento de variáveis dendrométricas de todos os indivíduos com diâmetro
à altura do peito (DAP) ≥ 10 cm. Determinou-se a composição florística e os parâmetros
fitossociológicos da estrutura horizontal. A área amostrada revelou uma densidade de 324
indivíduos.ha-1, totalizando 1.684 indivíduos pertencentes a 259 espécies, 152 gêneros e 48
famílias. Em ordem decrescente, as cinco espécies com maior valor de importância (VI) foram:
Tetragastris altissima (7,40%), Pseudolmedia laevis (4,57%), Bertholletia excelsa (3,45%),
Brosimum guianense (2,61) e Rinoreocarpus ulei (1,86%). A floresta em estudo apresenta-se
bem diversificada, com Moraceae, Burseraceae e Fabaceae compondo as famílias com maior
número de indivíduos e Fabaceae, Moraceae e Malvaceae com maior riqueza de espécies. As
espécies Tetragastris altissima e Pseudolmedia laevis são as mais importantes na composição
florística do ambiente florestal avaliado Deve-se atentar, porém, para o planejamento e
estabelecimento de sistemas de manejo e condução da floresta com práticas silviculturais
adequadas, voltados principalmente, para as espécies que não se destacaram na composição
florística da Resex Chico Mendes.
Palavras-chave: Manejo florestal; Reserva extrativista; Diversidade Florística.

1. Introdução
O bioma Amazônia representa cerca de 30% de todas as florestas tropicais remanescentes do
mundo, em que abriga vastos estoques de madeira e de carbono, além de possuir uma grande variedade
de produtos florestais não madeireiros, que sustenta diversas comunidades locais (SFB, 2013). Segundo
Lima et al. (2012), o estudo da estrutura das florestas tropicais é de fundamental importância para a sua
conservação e preservação, assim como para viabilizar práticas de manejo.
Além disso, estudos florísticos e da estrutura da vegetação são fundamentais para o
conhecimento das floras regionais e nacional e seus variados potenciais, das relações entre comunidades
de plantas e fatores ambientais (SILVA-JÚNIOR, 2005). Nesse sentido, a fitossociologia permite o
conhecimento e caracterização das espécies florestais dentro de uma comunidade (AMARAL et al.,
2012). Conforme Valério et al. (2008), estudos fitossociológicos fornecem subsídios para que o
potencial de cada espécie seja conhecido, bem como suas características e peculiaridades em cada
ambiente, permitindo assim a intervenção de forma correta no ecossistema.
De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Acre (ACRE, 2006), o estado
possui 88% do seu território em condição de florestas tropicais. Dessa forma, são necessários estudos
voltados ao conhecimento da composição florística, a fim de subsidiar o manejo dessas florestas. Diante
do exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a composição florística e fitossociologia de espécies
arbóreas em uma área de manejo florestal comunitário na Reserva Extrativista Chico Mendes, estado do
Acre.

46

2. Material e Métodos
2.1. Descrição da área de estudo
A área de estudo está inserida na Reserva Extrativista Chico Mendes – Resex Chico Mendes,
município de Xapuri, Acre. A Resex possui uma área de 970.570 ha e situa-se na região sudeste do Acre,
entre as coordenadas geográficas 10º 06’ a 10º 58’ de latitude Sul e 67º 56’ a 69º 48’ de longitude Oeste
(BRASIL, 2006). O clima é do tipo Am, clima equatorial quente e úmido, caracterizado por altas
temperaturas e elevados índices pluviométricos. Na região, predominam a Floresta Ombrófila Densa e
a Floresta Ombrófila Aberta, ambas com grande diversidade de formações vegetais (ACRE, 2006).
2.2. Levantamento de dados
Os dados utilizados neste estudo foram obtidos em uma Unidade de Produção Anual (UPA)
situada na Resex. A UPA foi dividida em 53 unidades de trabalho (UTs), sendo estas localizadas em
áreas de manejo florestal comunitário da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva
Extrativista Chico Mendes em Xapuri – AMOPREX. Foram selecionadas 20 UTs para instalação de
parcelas permanentes (0,26 ha cada), sendo alocada uma parcela em cada unidade, de forma a
representar toda a área da UPA em Xapuri. Nas parcelas, realizou-se um levantamento dendrométrico
de todas as árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) maior ou igual a 10 cm, onde foram obtidas
as seguintes variáveis: DAP (cm); altura total (m); forma da copa (perfeita, boa, tolerável e pobre);
infestação de liana e qualidade do fuste.
2.3. Composição florística e diversidade
Foi realizado o levantamento da composição florística, que refere-se ao conjunto de espécies
que compõem a floresta, relacionando-as com seu respectivo nome vulgar, científico e família
(SCHNEIDER; FINGER, 2000). As espécies foram identificadas em nível de gênero e/ou espécie, com
seus respectivos nomes comuns. A diversidade florística foi calculada através do índice de Shannon
(H’).
2.4. Parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal
Para descrever a estrutura horizontal da área de estudo foram estimados para cada espécie os
parâmetros fitossociológicos de densidade, frequência, dominância e valor de importância (VI),
conforme Muller-Dombois e Ellemberg (1974).
3. Resultados e Discussão
3.1. Composição florística e diversidade
A área amostrada nas 20 parcelas permanentes (5,2 ha) revelou um total de 1.684 indivíduos
arbóreos (DAP ≥ 10 cm) distribuídos em 259 espécies, 152 gêneros e 48 famílias botânicas. Das 259
espécies amostradas, 118 (45,56%) foram identificadas em nível de espécie e 141 (54,44%) em nível de
gênero. O índice de Shannon (H’) para florestas tropicais normalmente varia de 3,83 a 5,85, comparado
a outros tipos de floresta (KNIGHT, 1975). Neste estudo, o índice de Shannon foi de 4,65. Souza, Ribas
e D'Oliveira (2009) avaliaram os aspectos fitossociológicos e florísticos do componente arbóreo da
Floresta Estadual do Antimary, Acre, e constataram que o ambiente florestal estudado possui grande
diversidade florística, pois apresentou H’ = 4,79, portanto, valor próximo ao encontrado.
As famílias que apresentaram maior número de indivíduos foram: Moraceae (310); Burseraceae
(192); Fabaceae (160); Malvaceae (143), Euphorbiaceae (65) e Apocynaceae (60). Juntas, essas seis
famílias representaram 55,23% do total de indivíduos amostrados. As 42 famílias restantes foram
responsáveis por 44,77% do total, constatando-se que a floresta em estudo foi caracterizada pela
concentração de uma grande quantidade de indivíduos arbóreos em poucas famílias botânicas.
Em termos de distribuição da riqueza florística foi constatado um padrão semelhante. A família
Fabaceae apresentou o maior número de espécies (48), seguida por Moraceae (20); Malvaceae (17);
Sapotaceae (16); Lauraceae (14) e Annonnaceae (12). Essas seis famílias contribuíram com 49% da
riqueza local (Figura 1), sugerindo que a diversidade vegetal concentra-se em poucas famílias botânicas,
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corroborando outros estudos florísticos realizados na região amazônica (ALMEIDA et al., 2012;
OLIVEIRA; AMARAL, 2004; SILVA; MATOS; FERREIRA, 2008).
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Figura 1 – Riqueza específica das principais famílias amostradas nas parcelas permanentes da Resex
Chico Mendes, Xapuri, Acre (Fonte: os autores).
Pode-se inferir que Fabaceae foi bastante significativa, destacando-se por apresentar um grande
número de indivíduos e um maior número de espécies. Na Amazônia brasileira a família Fabaceae está
amplamente distribuída, sendo considerada uma das maiores famílias botânica (NOGUEIRA;
MORAES; AMARAL, 2010). A importância econômica dessa família é grande, pois apresenta vasta
variedade de espécies alimentícias, além de fornecer madeira de boa qualidade, látex, resinas, matériaprima na fabricação de tintas, inseticidas, árvores ornamentais, entre outros (SILVA, 2011). A
composição florística foi semelhante à encontrada em diversos estudos realizados em florestas de terra
firme na Amazônia (ARAÚJO, 2006; CONDÉ; TONINI, 2013; GONÇALVES; SANTOS, 2008;
OLIVEIRA; AMARAL, 2004), confirmando a existência de um padrão de composição ao longo dessa
fitofisionomia.
3.2. Parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal
A densidade estimada foi de 323,8 indivíduos.ha -¹ (DAP ≥ 10 cm), perfazendo 20,51 m².ha-1 de
área basal total. Na Figura 2 são apresentadas as espécies com maiores valores de importância (VI ≥
1,37 %).
Castilla ulei Warb.

Aspidosperma vargasii A.DC.

Espécies

Metrodorea flavida K. Krause
Quararibea guianensis Aubl.
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.
Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke

Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke
Bertholletia excelsa Bonpl.
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
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Figura 2 – Parâmetros fitossociológicos (densidade relativa – DR; dominância relativa – DoR;
frequência relativa – FR e VI) das espécies com maiores valores de VI nas parcelas permanentes da
Resex Chico Mendes, Xapuri, Acre (Fonte: os autores).
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Oliveira e Amaral (2004) apontaram que o VI estimado para as espécies vegetais pode ser
utilizado como indicador da importância ecológica em planos de manejo, devido à influência das
espécies mais frequentes e dominantes nos processos de equilíbrio da flora e manutenção da fauna.
No presente estudo, merece destaque a espécie Tetragastris altissima, apresentando o maior VI
(7,4 %). Pode-se inferir que esta espécie apresenta o maior domínio do habitat. Almeida et al. (2012)
também encontraram a espécie Tetragastris altissima entre as 10 espécies mais abundantes, avaliando
a fitossociologia de uma floresta manejada na Comunidade Santo Antônio, município de Santarém-PA,
apresentando densidade absoluta de 58,33 ind.ha -1.
A espécie Pseudolmedia laevis se destacou por apresentar maiores valores de densidade e
dominância. P. laevis também se encontrava entre as dez espécies arbóreas mais abundantes em um
estudo fitossociológico realizado por Souza, Ribas e D'Oliveira (2009) na Floresta Estadual do
Antimary, Acre. Bertholletia excelsa destacou-se pelo porte de seus indivíduos, proporcionando-lhes a
segunda maior dominância e a terceira posição em termos de valor de importância.
4. Conclusões
A floresta em estudo apresenta-se bem diversificada, com Moraceae, Burseraceae e Fabaceae
compondo as famílias com maior número de indivíduos e Fabaceae, Moraceae e Malvaceae com maior
riqueza de espécies. As espécies Tetragastris altissima e Pseudolmedia laevis são as mais importantes
na composição florística do ambiente florestal avaliado. Deve-se atentar, porém, para o planejamento e
estabelecimento de sistemas de manejo e condução da floresta com práticas silviculturais adequadas,
voltados principalmente, para as espécies que não se destacaram na composição florística da Resex
Chico Mendes.
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Resumo

O sistema agrosilvipastoril vem sendo considerado inovador e uma das soluções com alto
potencial na recuperação de áreas degradadas. Porém seu impacto na qualidade do solo
necessita de maiores estudos, tornando imprescindível de se estabelecer indicadores adequados
para detecção das mudanças na qualidade do solo. O presente trabalho teve por objetivo
comparar por meio dos atributos microbiológicos áreas de ILPF consorciada com soja, soja
solteira, área degradada e mata nativa. O experimento foi instalado na área da Universidade
Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri, na qual foram coletadas 20 amostras simples compondo 4
amostras compostas em cada uma das áreas na profundidade de 0,10m. Foram avaliados
carbono da biomassa microbiana (CBM), respiração basal por meio da atividade microbiana
(C-CO2liberado), quociente metabólico (qCO2) e umidade gravimétrica (Ug).A comunidade
microbiana apresentou maior estabilidade no sistema ILPF, porém foi afetada de forma
negativa na incorporação docarbono na biomassa microbiana. Houvetambém uma maior
retenção de água no solo proporcionada pelo componente arbóreo no ILPF o que proporcionou
um microclima favorável aos micro-organismos do solo nesse sistema. A respiração basal
foibioindicador de qualidade de solo mais sensível para o sistema ILPF e outros biossistemas.
Palavras-chave:Agrossilvipastoril; Bioindicador; Carbono.

1. Introdução
A degradação ambiental no Brasil e, em especial no Cerrado, decorrente da exploração da
agropecuária, tem transformado consideravelmente o seu perfil, resultando em excesso de
desmatamento, compactação do solo, erosão, assoreamento de rios, contaminação da água subterrânea,
e perda de biodiversidade, com reflexos sobre todo o ecossistema (CUNHA et al., 2008).
Nesse contexto o sistema agrosilvipastoril vem sendo considerado inovador e uma das
soluções com alto potencial na recuperação de áreas degradadas e, assim, na supressão de
desmatamento de novas áreas para o uso na agropecuária, a intensificação da produção observada no
sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) melhora as condições físicas, químicas e
biológicas do solo; aumenta a ciclagem e a eficiência de utilização dos nutrientes; reduz custos de
produção; diversifica e estabiliza a renda na propriedade rural e viabiliza a recuperação de áreas com
pastagens degradadas (ARAÚJO et al., 2007; ALVARENGA et al., 2010).
A qualidade do solo pode ser monitorada a partir de indicadores microbiológicos, os quais
possuem a capacidade de disponibilizar informações sobre a dinâmica da MOS (D’ANDRÉA et al.,
2004). A biomassa microbiana representa a maior fração ativa da MOS e é composta por todos os
organismos menores que 5 x 10-3 µm3, como fungos, bactérias, actinomicetos, leveduras e demais
componentes da microfauna. Este indicador é sensível às mudanças causadas pelas práticas de manejo
possibilitando o seu uso como ferramenta na determinação de opções de manejo sustentáveis
(MERCANTE et al., 2008).
O carbono é um elemento de destaque dentre as propriedades físicas, químicas e biológicas do
solo e juntamente com o carbono da biomassa microbiana (CBM) é um excelente atributo indicador da
qualidade do solo, pois está estreitamente relacionado à maioria das propriedades do solo, e são
bastantes sensíveis nas mudanças de prática de manejo (LEITE et al., 2003; VIEIRA et al., 2007),
também há uma estreita relação entre o CBM, tipo de solo e vegetação presente (SOUZA, 2006).
O presente trabalho teve como objetivo realização de uma avaliação comparativa na influência
de manejos envolvendo sistemas agrícolas e florestais sobre os atributos microbiológicos em sistema
de integração lavoura-pecuária-floresta comparados com cultivo convencional de soja (solteira), mata
nativa e área degradada do cerrado no município de Ipameri-GO.
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2. Material e Métodos
O trabalho foi conduzido na fazenda experimental da Universidade Estadual de Goiás,
Campus Ipameri. Geograficamente a área está localizada á 17° 43’ 07’’ de latitude sul e longitude
oeste de 48° 08° 42’’ com altitude média de 781 m. O clima da região, segundo a classificação de
Koppen, é tropical Semi-úmido (Aw), constando temperaturas média de 21,9°C, uma umidade relativa
do ar entre 58% a 81% e aproximadamente 1.447 mm de precipitação anual, com uma maior
concentração de chuvas nos meses de outubro a março. O solo onde realizou a coleta é classificado
como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico que está inserido dentro do Bioma Cerrado.
O estudo incluiu quatro áreas específicas na fazenda experimental da Universidade Estadual
campus Ipameri-GO, sendo estas: área experimental de ILPF, onde possui renques do híbrido de
Eucalyptusgrandis “GG100” dispostos em fileiras duplas (3 m x 2 m x 17 m), com 65 meses de idade,
onde de início foi escolhida uma primeira área entre dois renques do experimento com a dimensão de
21x90 m consorciado com soja, a segunda ocorreu na Área de Preservação Permanente (APP) da
instituição, onde foi estabelecida uma vegetação natural intacta determinando se então de mata nativa,
a terceira sendo em uma área experimental de cultivo convenciona de soja solteira e por fim, a quarta,
onde é localizado nas proximidades da voçoroca em que ficou determinada como área degradada.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 x 2 onde os
dados foram analisados nos quatro sistemas de uso do solo na camada superficial de 0-10 cm. Para
cada solo estudado, ocorreu a seleção aleatoriamente quatro parcelas de 16 m2 e coletadas 10 amostras
simples, tomadas por via de ziguezague a 0-10 cm. Finalmente, as amostras simplescombinadas para
formar uma amostra composta para cada parcela das quatro áreas estudadas totalizando quatro
repetições.O carbono da biomassa microbiana (CBM) foi avaliado segundo (BROOKES et al., 1982 e
ISLAM; WEIL, 1998), método que causa efeito na transferência de energia e temperatura, levando ao
rompimento celular e a liberação dos compostos intracelulares. O carbono liberado pela morte dos
microrganismos será determinado por extração seguido de digestão, comparando-se as amostras de
solo não-irradiadas com as irradiadas (VANCE et al., 1987).
Na quantificação do C-CO2 liberado, 100 g de solo foram colocados em frascos de vidro, com
tampa de rosca, com a umidade do solo corrigida até 70% da capacidade de campo, sendo, no centro,
depositado um frasco contendo 10 mL de NaOH 0,1 mol L-1. Os frascos foram fechados
hermeticamente e mantidos em câmara climatizada a 27ºC, por 96 horas. A titulação da base livre foi
realizada com HCl 0,1 mol L-1 e permitiu calcular, por subtração, a quantidade de CO2 que combinou
com o NaOH (ANDERSON; DOMSCH, 1982). A determinação do quociente metabólico (qCO2) foi
estimada pela razão C-CO2 liberado / CBM.
A umidade gravimétrica (Ug), foi determinada pela diferença entre a massa solo úmida e a
massa de solo secoem balança analítica (+/- 0,005 g), sendo expressa em g.g-1conforme (EMBRAPA,
1997)
Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos ao teste de variância (teste F) e quando
significativa, foi realizado o teste de comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade com o auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011).
3. Resultados e Discussão
Para carbono da biomassa microbiana (quadro 1) verificou-se um maior valor para mata nativa
(365,42 mg C-BM. Kg-1 de solo seco) juntamente com a soja solteira (320,53 mg C-BM. Kg-1 de solo
seco), que diferiu estaticamente do ILPF (243,61 mg C-BM. Kg-1 de solo seco) e da área degradada,
esse valor inferior do ILPF pode ser o resultado da liberação constante de ácidos fenólicos como
também de outros compostos solúveis em água, derivados da composição das folhas de eucalipto, que
inibem o desenvolvimento da microbiota (CALDEIRA, 2013).
Com relação á atividade microbiana, a área de mata nativa e soja solteira diferiram das demais
áreas, onde obtiveram os maiores valores (quadro 1), que pode ser interpretada como uma
característica desejável, visto que a decomposição dos resíduos orgânicos irá disponibilizar nutrientes
para as plantasno caso da mata nativa (ROSCOE et al., 2006), contudo, também pode ser indicativo de
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estresse sobre a biomassa microbiana pela perturbação no solo em relação a soja solteira (MATIAS et.
al, 2009).
Verifica-se no quadro 1 que o ILPF mostrou um menor qCO2 (5,44 mg C-BM-1. Kg-1 .h-1), diferindo
estatisticamente do demais, onde a soja obteve o maior valor (11,48 mg C-CO2. mg C-BM-1. Kg-1 .h-1),
tal situação é explicada pela a área de soja solteira estar em situações adversas ou estressantes, o que
leva a comunidade microbiana á oxidar o carbono de suas respectivas células (respiração de
manutenção dos microrganismos vivos) para a sua adaptação e manutenção no solo (ALVES et al.,
2011). Em contrapartida as condições menos estressantes da comunidade microbiana no ILPF podem
ser explicadas, pelo aporte constante de nutrientes via serapilheira e o fato do teor de umidade (0,028
g.g-1) se mostrar maior e próxima à mata, devido ao componente arbóreo, que auxilia na redução da
incidência solar direta ao solo, onde ocasionalmente beneficia a retenção de umidade, como também
facilita a sua permeabilidade no solo e a manutenção da microbiota (GUIMARÃES, 2015).
Quadro 1 – Médias, probabilidade de F, DMS e coeficiente de variação (CV%) determinada nas
análises das características do solo coletado na camada de 0 - 0,10 m nas diferentes áreas, durante a
fase de florescimento da cultura da soja. (Fonte: os autores).
Carbono da
Quociente
Respiração
Umidade
Biomassa
metabólico(mg CBasal(mg CGravimétrica
Causas de Variação Microbiana(mg
CO2 .mg C-BM-1.
CO2 .Kg de
(g.g-1)
C-BM. kg-1 de
-1 -1
solo .h )
Kg-1 .h-1).103
solo seco)
Área degradada
173,70 c
1,46 b
8,49 ab
0,19 c
Mata (cerrado)
365,42 a
3,42 a
9,40 ab
0,29 a
Soja Solteira
320,53 ab
2,76 a
11,48 a
0,22 bc
ILPF (Eucalipto +
243,61 bc
1,52 b
5,44 b
0,28 ab
Soja)
Probabilidade F
0,0024**
0,0004**
0,0221*
0,0042**
DMS
120,12
2,29
4,87
0,071
CV
20,74
22,87
26,69
13,81
** e *:significativo a 1 e 5%, respectivamente; ns: não significativo. Médias seguidas de mesma letra,
na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Foi observada uma correlação linear significativa tanto para CBM e a Umidade Gravimétrica
(Figura 1A) quanto para respiração basal e quociente metabólico (Figura 1B), onde os valores de
significância obtidos foram (R2: 0,73) e (R2: 0,69) respectivamente. De Luca, (1998) corrobora o
presente trabalho, na qual relata que a biomassa microbiana é influenciada pelas variações sazonais de
umidade e temperatura, pelo manejo do solo, pelo cultivo e, também, pelos resíduos vegetais.
Figura 1 – Correlaçãolinear conjugada entreumidade gravimétrica e carbono da biomassa Microbiana
para áreas estudadas (A) e Correlação linear conjugada entrequociente metabólico e respiração basal
para áreas estudadas (B).

A

B
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4. Conclusões
A comunidade microbiana apresenta maior estabilidade no sistema ILPF, porém é afetada de
forma negativa na incorporação do carbono na biomassa microbiana.
Há uma maior retenção de água no solo proporcionada pelo componente arbóreo no ILPF o
que proporciona um microclima favorável aos micro-organismos do solo nesse sistema.
A respiração basal foi o bioindicador de qualidade de solo mais sensível para o sistema ILPF e
outros biossistemas.
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Resumo

A palmeira juçara (Euterpe edulis), nativa da Mata Atlântica tem passado por fortes pressões antrópicas.
Por apresentar frutos com elevado valor nutricional, o manejo da espécie com finalidade comercial é
uma alternativa para reverter a situação de ameaçada de extinção. Contudo, tanto para o manejo em
florestas nativas, quanto para o uso em plantios comerciais, é necessário investigar as características
relacionadas a produção e ao desenvolvimento de mudas a fim de identificar indivíduos superiores.
Neste sentido, a seleção de indivíduos pode ter sua eficiência aumentada pela análise de correlação, a
qual informa o grau de associação entre as características avaliadas. Foram avaliados parâmetros
biométricos de frutos e sementes de palmeira juçara, a emergência e a qualidade de mudas, sendo
avaliada a correlação entre as características para 67 matrizes de palmeira juçara, utilizando o software
R. Observou-se que os frutos de juçara com maiores diâmetros e maior massa fresca apresentam maior
rendimento de polpa. A intensidade de cor (croma) apresenta associação com o rendimento de polpa,
indicando que frutos em estágios de maturação avançados possuem maior rendimento. Embora o
tamanho da semente não apresente associação com a emergência, apresenta associações positivas o
maior desenvolvimento das plântulas, permitindo concluir que sementes com maiores dimensões
resultaram em mudas com maior vigor.
Palavras-chave: Correlação de Pearson; Palmeira juçara; Qualidade de mudas.

1. Introdução
A exploração ilegal de Euterpe edulis é uma prática frequente em virtude da espécie produzir
um palmito de ótima qualidade, (MARTINS-CORDER e SALDANHA, 2006). O manejo para produção
de polpa com finalidade comercial mostra um elevado potencial a preservação da espécie (MARÇAL et
al., 2015), visto que a extração dos frutos acaba resultando em renda contínua, de modo a reduzir o corte
ilegal da palmeira.
A palmeira juçara passou a receber maior atenção quanto ao seu potencial de produção de frutos
para fabricação de polpa, a qual é muito similar a polpa do açaí (COSTA et al., 2008). Na safra de
2013/2014, o valor pago pelo quilo do fruto de juçara no estado de São Paulo foi, em média, de R$ 1,58,
e o valor médio de venda da polpa foi de R$ 9,00 (CONAB, 2016). Nota-se, assim a vantagem
econômica em se manter os indivíduos preservados, praticando o extrativismo sustentável e incentivar
produtores a implantar plantios comerciais.
A implantação de plantios de juçara, contudo, depende da produção de mudas, e o E. edulis
apresenta algumas complicações quanto a propagação: as sementes são recalcitrantes e a redução da
umidade resulta na perda da viabilidade das sementes (REIS et al., 1999); sua emergência ocorre de
forma lenta e aleatória (BOVI e CARDOSO, 1975). Neste contexto, a seleção de genótipos que
apresentam melhores taxas de emergência e qualidade de mudas é uma importante estratégia para o
sucesso da implantação de plantios, influenciando na quantidade de mudas e na sua sobrevivência no
campo.
A correlação mostra-se como uma análise de elevada importância pois informa o grau de
associação entre duas características diferentes, possibilitando identificar caracteres a serem utilizados
como parâmetros indiretos para a seleção de outra característica (CARVALHO et al., 2002), auxiliando
na seleção. Assim, objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar as associações entre características de
frutos, sementes, emergência e qualidade de mudas de Euterpe edulis.
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2. Material e Métodos
A coleta dos materiais foi realizada em propriedade rural no município de Rio Novo do Sul –
ES. Foram marcadas 200 matrizes, das quais foram coletados frutos das 138 matrizes que apresentaram
frutificação na safra de 2015.
Os frutos coletados foram levados para o Laboratório de Genética e Melhoramento Vegetal do
Centro de Ciências Agrarias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCAE, UFES),
os quais foram lavados, secos, armazenados em bandejas e levados para uma câmara de resfriamento (4
°C) até a avaliação biométrica, sendo caracterizados: a) diâmetro equatorial do fruto (DEF), diâmetro
longitudinal do fruto (DLF), diâmetro equatorial da semente (DES) e diâmetro longitudinal da semente
(DLS): dados em milímetros (mm): obtidos por meio do uso do paquímetro digital 6” (Zaasprecision®),
realizadas com 40 frutos por matriz, avaliados de maneira individual; b) massa fresca do fruto (MFF),
dado em gramas (g): pesagem de 40 frutos, divididos em quatro repetições de dez frutos, utilizando
balança analítica (0,0001g); c) massa fresca da semente (MFS): medida em gramas com auxílio de uma
balança analítica (0,0001g). Feitos através de quatro repetições de dez sementes; d) rendimento de polpa
com base na massa (RP)
; e) intensidade da coloração do fruto (CROMA):
obtido com o uso do colorímetro (Konica Minolta®), sendo os dados coletados em quatro repetições de
dez frutos cada, avaliados de maneira individual.
Os frutos foram mantidos em câmara de resfriamento a 4 °C durante 15 dias, quando realizouse o tratamento para a superação de dormência conforme descrito por Cursi e Cicero (2014), sendo
colocados para germinar. O teste de emergência foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado
com 4 repetições de 25 frutos, totalizando 100 frutos por indivíduo, os quais foram colocados para
emergir em caixas de areia (16,5cm X 9,5cm) sob lanternim. As avaliações de emergência ocorreram
durante 140 dias, sendo as observações realizadas a cada 2 dias. Os dados obtidos permitiram o cálculo
do índice de velocidade de emergência (IVE) e o tempo médio de emergência (TME).
Em seguida, foi feito o transplantio de dez plântulas das 67 matrizes que apresentaram
emergência superior a dez plântulas. As mudas foram transferidas para tubetes de 183 cm3, preenchidos
com substrato da Tropstrato®, permanecendo em casa de vegetação sob lanternim. Após 50 dias, as
mudas foram avaliadas quanto: a) diâmetro na altura do coleto (DAC): obtido com paquímetro digital
6” (Zaasprecision®), fazendo-se duas medições perpendiculares na altura do coleto e obtendo a média
entre os dois; b) altura das mudas (ALT), em centímetro: obtida com o uso de uma régua milímetrada,
medindo-se do coleto até a ponta da folha mais alta; c) número de folhas expandidas (N.FE); d) área
foliar (AF): através do medidor de área do modelo LI-3100 (LI-COR®); e) massa seca das folhas (MSF),
do caule (MSC) e da raiz (MSR):estufa com circulação de ar forçado à temperatura de 70 ± 2°C até
alcançar peso constante, sendo então pesado em balança analítica (0,0001g); f) Índice de Qualidade de
Dickson (IQD) (DICKSON et al., 1960).
A análise de correlações foi realizada por meio do programa estatístico R. Os dados de 67
matrizes foram submetidos à análise de correlação de Pearson com 1% e 5% de probabilidade de erro.
3. Resultados e Discussão
As correlações fenotípicas significativas que foram observadas entre as características
analisadas quanto aos frutos, sementes, emergência e mudas (Tabela 1), possibilitam avaliar a influência
de uma característica sobre a outra. A maior correlação encontrada foi entre o DEF e a MFF, com valor
de 0,97**, indicando que quanto maior o diâmetro equatorial do fruto maior a massa fresca do fruto.
Buscando-se identificar características que possam ser utilizadas de maneira indireta para
selecionar materiais com maior rendimento, emergência e qualidade de muda, nota-se que em média, as
maiores correlações associadas ao rendimento (REND) foram com o DLF (0,52**), a MFF (0,46**) e
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o DEF (0,41**). Assim, frutos com maiores diâmetros (longitudinal e equatorial) e maior massa fresca
apresentam maior rendimento de polpa.
Observou-se que o croma apresentou uma associação significativa de -0,30* com o rendimento
de polpa indicando que frutos em estágios de maturação avançados (menor valor de croma) possuem
maior rendimento de polpa. Deste modo, o estágio ideal para o processo de extração do fruto para
obtenção do máximo de polpa possível é em período avançado de maturação.
Mesmo tendo uma das maiores associações com o rendimento, o valor da correlação com a
massa fresca do fruto (0,46**) pode ser considerada baixa se comparada com trabalhos em outras
espécies como ao encontrado por Moura et al. (2010), que ao avaliarem Butia capitata (Martius Beccari
var. odorata) (Arecaceae), encontraram correlação de 0,997** entre as mesmas características.
Com base nas características avaliadas para a emergência, a única característica relacionada aos
frutos que apresentou correlação elevada foi a MFS com o TME, com valor de 0,82*, podendo-se
concluir desta forma que, sementes com maior massa fresca demoram mais tempo para emergir.
Contudo, observou-se que o tamanho da semente não apresenta associação com a ET nem com o IVE,
de modo que a taxa de germinação pode ser a mesma tanto para sementes pequenas quanto para sementes
grandes. O mesmo foi observado por Andrade et al. (1996) para a mesma espécie e Pivetta et al. (2008)
avaliando Archontophoenix cunnighamii (Arecaceae). Entretanto, estes resultados diferem do que foi
observado por Lin (1988), que concluiu que frutos de juçara maduros e de maior tamanho apresentavam
maiores médias de germinação.
Mesmo não tendo influência sobre as características de emergência, o tamanho da semente
apresenta associações positivas com diversas características relacionadas ao desenvolvimento das
plântulas, permitindo concluir que sementes com maiores dimensões resultaram em mudas com maior
vigor. Andrade e Paulino (1995) encontraram resultados semelhantes, e concluíram que sementes
grandes resultam em mudas com maior desenvolvimento de raiz e parte aérea.
Os valores de maior magnitude de associação observados entre o IQD e os caracteres
relacionados aos frutos foram observados entre a MFF (0,47**) e o DLF (0,46**). Logo, observa-se que
o tamanho dos frutos apresenta associação com a qualidade de mudas. As únicas características
biométricas de frutos e sementes que não apresentaram correlação com o IQD foram o REND, C e DLS
(Tabela 1).
Neste estudo, as correlações observadas entre IVE e ET com o IQD indicam que não existe
associação entre as características de emergência com o índice de qualidade de Dickson. Porém,
avaliando de modo individual as características das mudas, nota-se a existência de correlação
significativa com as características de emergência, sendo os maiores valores de correlação observados
entre o IVE e a MSFl (0,53**), e IVE e a ALT (0,51**); para o TME, os maiores valores foram
observados com a F.EXP (0,76**) e com a MSR (0,66**); e para a ET, maior correlação foi observada
com ALT (0,47**) e AF (0,51**) (Tabela 1).
4. Conclusões
Frutos de juçara com maiores diâmetros e maior massa fresca apresentam maior rendimento de
polpa. A associação entre intensidade de cor e o rendimento de polpa indica que frutos em estágios de
maturação avançados possuem maior rendimento.
O tamanho da semente não apresenta associação com a emergência. Contudo, o tamanho das
sementes apresenta associações positivas com características do desenvolvimento das plântulas,
permitindo concluir que sementes com maiores dimensões resultam em mudas com maior vigor.
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Tabela 1. Correlação de Pearson, relação fenotípica entre características dos frutos, semente, emergência e mudas de 67 matrizes de Euterpe edulis: massa fresca
do fruto e semente (MFF; MFS), rendimento (REND), croma (C), diâmetro equatorial e longitudinal do fruto (DEF, DLF), diâmetro equatorial e longitudinal da
semente (DES, DLS), índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio de emergência (TME), emergência total (ET), diâmetro na altura do coleto
(DAC), altura (ALT), número de folhas expandidas (F.EXP), área foliar (AF), massa seca da folha (MSFl), massa seca da raiz (MSR), massa seca do caule
(MSC), massa seca da semente (MSS), Massa seca total (MST), índice de qualidade de Dickson (IQD).
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Resumo
O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da sazonalidade da precipitação sobre o
crescimento das árvores e o conteúdo de água da madeira e da casca e verificar a relação entre
o conteúdo de água e a densidade da madeira em 120 árvores de 28 espécies de terra-firme na
Amazônia central. O conteúdo de água da madeira e da casca foi obtido na época seca e
chuvosa. O crescimento em diâmetro foi mensurado mensalmente em 120 árvores (DAP ≥ 10
cm) com bandas dendrométricas. O conteúdo de água da madeira das espécies estudadas foi
menor na época seca do que na chuvosa. Por outro lado, o conteúdo de água na casca foi maior
na época seca do que na chuvosa. A densidade da madeira superior a 0,75 g. cm-3 foram
encontrados em 64,3% das árvores. Árvores com madeiras densas cresceram menos e
apresentam menor conteúdo de água no tronco. A precipitação mensal não afetou o
crescimento em diâmetro das árvores, o que contrariou nossas expectativas iniciais. Estes
resultados suportam a hipótese que na Amazônia central, a duração da época seca não é
suficiente para afetar a quantidade de água no solo alcançado pelas raízes, implicando em
crescimento em diâmetro constante ao longo do ano.
Palavras-chave:
precipitação.
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1. Introdução
A densidade da madeira e o crescimento em diâmetro à altura do peito (DAP) de
árvores são variáveis comumente usadas em modelos matemáticos para estimar a biomassa
das árvores e o estoque de carbono em florestas tropicais (NOGUEIRA et al., 2008). Na
maioria dos modelos alométricos, o conteúdo de água na árvore é considerado como sendo
constante ao longo do ano e frequentemente usado para converter valores de massa de tecido
fresco em matéria seca (biomassa), como realizado por Higuchi et al. (1998). Em florestas
tropicais, a densidade da madeira possui alta variabilidade natural, o que dificulta a obtenção
de estimativas robustas de estoque de carbono na biomassa (BAKER et al., 2004,
WILLIAMSON e WIEMANN, 2010). Além disso, o diâmetro das árvores pode ser
influenciado por mudanças no conteúdo de água no tronco (CERMAK et al., 2007,
REMORINI e MASSAI, 2003, SIMONNEAU et al., 1993), afetando a acurácia da
estimativa de biomassa.
Neste estudo, hipotetizamos que as árvores apresentam maior crescimento em
diâmetro na época chuvosa e que a casca e a madeira do tronco possuem menos água na
época seca. Os objetivos deste estudo foram: (1) determinar o efeito da precipitação mensal
no crescimento em diâmetro das árvores e o conteúdo de água da casca e da madeira do
tronco, e (2) verificar a relação entre o conteúdo de água e a densidade da madeira de árvores
de terra-firme da Amazônia central.
2. Material e Métodos
Os dados foram coletados na Estação Experimental de Floresta Tropical (Reserva
ZF2, 60° 08′ W, 2° 36′ S) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus – Brasil,
em 2006. A vegetação é caracterizada como floresta densa de terra-firme e o solo como
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oxisol com baixa fertilidade, textura argilosa e pH variando de 4,2 a 4,5 (Marenco & Vieira,
2005). O clima da região é tropical úmido, com precipitação anual de 2420 mm (MALHI e
WRIGTH, 2004). Foram utilizadas 120 árvores de 28 espécies diferentes com DAP ≥ 10 cm.
As amostras de casca e madeira do tronco foram coletadas na época chuvosa e seca
de 2006, à 1,30 m de altura do solo com o uso de um trado (Haglof, Sweden). Para
determinação do conteúdo de água, as amostras foram acondicionadas em tubos e
transportados para o laboratório para determinação da massa fresca e do volume fresco da
casca e da madeira. Posteriormente as amostras foram secas em estufa à 102 oC até obterem
massa constante, para a determinação da massa seca. O conteúdo de água foi calculado
seguindo a metodologia descrita por Osunkoya et al. (2007). A densidade da madeira foi
determinada pela razão entre a massa seca e o volume fresco. O diâmetro das 120 árvores foi
mensurado mensalmente usando bandas dendrométricas. A relação entre a precipitação e o
diâmetro foi calculada para cada mês, onde foi considerada a média de crescimento mensal
da espécies. Os dados de precipitação foram coletados em uma torre de observação de 40 m
de altura instalada próxima à área de estudo (60° 06′ 53″ W, 02° 35′ 21″ S).
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). A correlação de
Pearson foi obtida para a relação entre a precipitação e o crescimento em diâmetro das
árvores, conteúdo de água e o diâmetro, e entre o crescimento das árvores e o conteúdo de
água no tronco e a densidade da madeira.
3. Resultados e Discussão
A precipitação anual em 2006 foi de 2448 mm, valor similar ao da média histórica
para a Amazônia central (2420 mm, segundo Malhi e Wright, 2004). Entre agosto e outubro,
a precipitação foi inferior a 100 mm/mês, enquanto que os meses com maior precipitação
(250-300 mm/mês) foram fevereiro, março, abril e novembro.
Para a maioria das espécies (26), as árvores tem maior conteúdo de água na madeira
na época chuvosa do que na época seca. Porém, para o conteúdo de água na casca das
árvores foi encontrado um padrão oposto. Em média, o conteúdo de água na madeira foi de
38,3 % na época chuvosa e de 34,2 % na época seca (p = 0,000, F = 20,4). Durante a época
chuvosa, o conteúdo de água da madeira variou de 25,5 % (Micrandropsis scleroxylon) a
51,4 % (Pourouma tomentosa), enquanto que o conteúdo de água da casca variou de 31,9 %
(Licania micrantha) a 66,4% (Lacistema aggregatum). Na época seca, o menor conteúdo de
água da madeira foi observado para M. scleroxylon (26.3%), e o maior para L. aggregatum
(45.4%). Por outro lado, o conteúdo de água da casca médio das árvores foi maior na época
seca (46,1 %) do que na chuvosa (42,7 %, p = 0,017, F = 5,7).
Osunkoya et al. (2007) encontraram que o conteúdo de água da madeira variou de
30% (Shorea parviflora) a 50% (Dillenia excelsa, Goniothalamus tapis e Glochidion
rubrum). Em Borneo, em um estudo com 286 espécies, Suzuki (1999) encontrou conteúdo
de água da madeira variando de 26 a 76 %. Em árvores da Amazônia, Nogueira et al. (2008)
verificaram mudanças de 22 a 67 % (média de 33,9 %). Estas variações tem sido atribuídas à
fatores ambientais e filogenéticos, com alto conteúdo de água associado à árvores com casca
finas (ROSSEL et al., 2014). Tanto em florestas temperadas quanto tropicais, o conteúdo de
água do tronco e galhos pode variar sazonalmente (CHAPOTIN et al., 2006, GIBBS, 1958).
Na época seca, e durante os períodos secos e quentes que ocorrem durante o dia, a
transpiração aumenta (De SHEPPER et al., 2012), o que pode causar a contração reversível
do tronco (CHAPOTIN et al., 2006). À noite e durante a época chuvosa, os troncos
reidratam, o que promove as flutuações diurnas e sazonais no diâmetro do tronco
(CHAPOTIN et al., 2006, GIBBS, 1958, VERGEYNST et al., 2104).
O conteúdo de água da casca, na época seca, da maioria das árvores foi igual ou
superior ao encontrado na época chuvosa, o que pode estar relacionado com o período de
produção de folhas (CLARK e GIBBS, 1957, ROSSEL et al., 2014). A casca geralmente
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possui maior conteúdo de água do que a madeira, resultado do acúmulo de compostos
osmoticamente ativos (De SHEPPER et al., 2010).
Não houve correlação entre o crescimento em diâmetro das árvores e a precipitação
mensal em todo o ano (p = 0.400, r = 0.05, F = 0.066), o que contrariou nossas expectativas
iniciais. Assim, nossos resultados suportam a hipótese que o curto período seco não causa
redução no crescimento das árvores. As espécies que apresentaram maior crescimento foram
Inga laurina, Scleronema micranthum e Tachigali venusta, enquanto que Gustavia augusta,
Mezilaurus itauba e Theobroma sylvestre apresentaram menores taxas de crescimento. A
média de crescimento foi de 0,17 mm/mês, similar aos valores encontrados na Amazônia
central por Wagner et al. (2014).
A densidade da madeira variou entre as 28 espécies estudadas, como um valor médio
de 0,75 g/cm3, valor 7% superior aos encontrados por Fearnside (1997) e Nogueira et al.
(2005). Entre as espécies, 64,3 % destas apresentaram densidade da madeira superior a 0,75
g/cm3 e apenas 3,6 % mostraram densidade da madeira menor que 0,50 g/cm3. Foi
encontrada correlação negativa entre a densidade da madeira e o crescimento das árvores (r
= -0.21, p = 0.050, F = 2.6), confirmando que árvores com baixa densidade da madeira
crescem mais que árvores com madeiras mais densas (OSUNKOYA et al., 2007, SUZUKI,
1999). O conteúdo de água da madeira foi negativamente correlacionado com a densidade da
madeira (r = -0.65, p = 0.000, F = 85.6), o que corrobora com outros estudos (NOGUEIRA
et al., 2008, OSUNKOYA et al., 2007, SANTIAGO et al, 2004).
4. Conclusões
Embora haja variação no conteúdo de água da madeira nas épocas seca e chuvosa,
em condições de precipitação anual típica (em torno de 2400 mm) na Amazônia central, a
época seca não influencia o crescimento em diâmetro das árvores.
A densidade da madeira das árvores influencia tanto o crescimento quanto o
conteúdo de água da madeira.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo determinar a composição de espécies de crisomelídeos em um
plantio de Acacia mearnsii através da análise faunística, verificando também se há influência
significativa da temperatura e da precipitação sobre esta comunidade. Para isto, durante dois
anos foram realizadas coletas mensais em povoamento localizado no município de
Candiota/RS. Utilizou-se a rede de copa como instrumento de coleta, realizada através da
inserção dos ramos na mesma, sendo estes então fortemente sacudidos (10 vezes) compondo
assim uma repetição dentre as 20 realizadas por data de coleta. Após a triagem do material em
laboratório e confirmação das espécies por um especialista na área, procedeu-se a análise
faunística de frequência, constância, abundância e dominância, bem como a correlação de
Spearman entre as principais espécies amostradas e a abundância total com a temperatura
média e precipitação nas semanas anterior as coletas. Conclui-se que as copas de A. mearnsii
abrigam onze espécies de crisomelídeos e que estes são influenciados pela temperatura e não
pela precipitação.
Palavras-chave: Entomologia Florestal; Coleópteros; Levantamento populacional.

1. Introdução
Acacia mearnsii, popularmente conhecida por acácia-negra, é uma espécie exótica de rápido
crescimento e de múltiplos usos, entre eles destacam-se: aproveitamento da matéria-prima como fonte
energética, produção de celulose e papel, extração de tanino da casca para a utilização na indústria
farmacêutica, no setor coureiro e no tratamento de águas e efluentes.
No Rio Grande do Sul, as primeiras mudas da espécie foram plantadas em 1918, por
Alexandre Bleckmann, no município de São Leopoldo, sendo que ao longo dos anos a acácia-negra
começou a se destacar, recebendo assim uma grande atenção por parte dos agricultores, levando a
espécie a uma posição de destaque (MÜLLER, 2006). Neste contexto, segundo Oliveira (2007), a
acacicultura gaúcha tem-se desenvolvido significativamente, com expressivo acréscimo em sua área
de plantio. Grande parte da cultura ocupa áreas em pequenas propriedades rurais, desempenhando
assim um importante papel socioeconômico, gerando satisfatório retorno financeiro e contribuindo
para a manutenção da população no meio rural. Corroboram com essa afirmativa os dados da ABRAF
(2013) aonde o cultivo da acácia-negra ocupa a terceira colocação entre as espécies florestais exóticas
plantadas no Rio Grande do Sul, perdendo em área cultivada somente para as espécies dos gêneros
Eucalyptus e Pinus.
A família Chrysomelidae está entre os cinco grupos mais numerosos da ordem Coleoptera,
sendo a segunda maior entre os herbívoros (RILEY, 2002). A grande diversidade, dieta fitófaga e
distribuição mundial, geram aos Crisomelídeos significativa importância ecológica e econômica
(CHABOO, 2007) e apesar desta importância, os levantamentos que avaliam as espécies associadas a
esta família ainda são escassos no Brasil. Tendo-se até então os trabalhos realizados por Gonçalves
(2008), Linzmeier e Ribeiro-Costa (2012) e Milléo et al. (2013).
Com relação ao levantamento populacional da entomofauna associada às espécies arbóreas de
interesse florestal, Canettieri e Garcia (2000) afirmam que estes estudos são de fundamental
importância para a avaliação de danos, além de fornecer subsídios para o manejo integrado de pragas.
Corroborando com esta afirmativa, Gallo et al. (2002) descrevem que os levantamentos populacionais
são essenciais para que se obtenha o conhecimento necessário para compreender a dinâmica
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populacional da entomofauna associada a um determinado ambiente. Ainda neste contexto, Garlet
(2010), ressalta que estes levantamentos populacionais são importantes, pois compõem a primeira
etapa do manejo integrado de pragas ao fornecer informações sobre o ciclo biológico, picos de
ocorrência e densidade populacional dos insetos.
Assim, este trabalho tem por objetivo determinar o número de espécies da família
Chrysomelidae (Coleoptera) em um plantio de Acacia mearnsii através da análise faunística,
verificando também se há influência significativa da temperatura e da precipitação sobre a
comunidade de insetos em estudo.
2. Material e Métodos
O povoamento de Acacia mearnsii no qual se desenvolveu o trabalho está localizado nas
coordenadas 31°34’20” Sul e 53º41º49” Oeste, no município de Candiota, na região da Campanha do
estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao clima, a precipitação média anual é de 1414 mm, com
predomínio de chuvas nos meses de setembro e outubro, caracterizando assim um clima do tipo Cfa
(subtropical úmido, com verão quente) segundo a classificação de Köppen, com temperatura média no
mês mais frio abaixo de 18°C e com temperatura média no mês mais quente maior ou igual a 22°C. O
solo é classificado como Argissolo vermelho eutrófico típico de textura franca (EMBRAPA, 2006).
Com o auxílio de uma fita dendrométricas e hipsômetro Vertex foi realizado o levantamento
das variáveis dendrométricas, apresentado assim um DAP e uma altura média de 19,8 cm e 20,83
metros respectivamente, aos sete anos de idade no início do experimento.
Tendo como referência os trabalhos com artropodofauna de copa, entre estes os realizados por
Costa (1986), Marques et al. (2006), Santos et al. (2003), optou-se por utilizar a rede de copa como
método de coleta. Conforme descrito por Costa (1986) esta surgiu em decorrência da adaptação da
rede de varredura, inicialmente proposta por Beall (1935). Assim, a rede de copa está constituída por
um aro de ferro com 60 cm de diâmetro e um saco de cetim italiano com 80 cm de comprimento,
conforme o indicado por Costa e Link (1982), visando melhorar a eficiência do método de coleta, uma
vez que o tecido por ser um material extremamente liso, dificulta que os artrópodes se fixem no
mesmo, sendo assim direcionados ao recipiente de coleta.
Cada amostra foi obtida através da inserção dos ramos/galhos na rede de copa, sendo então
sacudidos 10 vezes, após a rede é retirada da copa e os artrópodes que ficam retidos no funil são
acondicionados em embalagens plásticas identificadas. As coletas foram mensais durante dois anos, de
maio de 2014 a abril de 2016, compostas por 20 amostras por data de coleta, totalizando 480 amostras
ao final do experimento.
Os insetos coletados foram triados e morfotipados no laboratório de Entomologia Florestal no
Departamento de Defesa Fitossanitária do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa
Maria. Após, as morfoespécies foram enviadas a enviadas a um especialista para a identificação no
menor nível taxonômico possível.
A partir dos exemplares coletados foram calculados os índices faunísticos, a diversidade de
Shannon-Wiener e a riqueza de Margalef, bem como a Equitabilidade (Pielou) por meio do programa
ANAFAU, desenvolvido pela ESALQ. Para a análise de correlação entre a temperatura média e a
precipitação acumulada, foram utilizados os dados de uma estação meteorológica pertencente à
Companhia Riograndense de Mineração localizada a um quilômetro do local de estudo. Foram
comparadas a abundância total dos coleópteros amostrados e da espécie com os maiores índices
faunísticos (Sennius sp.) com a temperatura e a precipitação a partir da correlação de Spearman
calculada com o auxílio do software ActionStat.
3. Resultados e Discussão
3.1. Quantificação das espécies da família Chrysomelidae
Foram coletados um total de 198 crisomelídeos associados à copa de A. mearnsii, distribuídos
nas seguintes espécies: Sennius sp. (151 exemplares), Colaspis sp. (15 exemplares), Megascelis spp.
(14 exemplares), Spintherophyta sp. (5 exemplares), Diabrotica speciosa (4 exemplares), Megacerus
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(Pachybruchus) sp. (3 exemplares), Diabrotica sp. (2 exemplares), Cryptocephalus sp (1 exemplar),
Systena sp. (1 exemplar), Stilodes (Desmogramma) sp. (1 exemplar) e Plagiometriona punctatissima
(1exemplar), conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Número total de crisomelídeos capturados (N) em povoamento de Acacia mearnsii,
dominância (D), abundância (A), frequência (F), Constância (C). (Fonte: os autores).
Subfamília

Espécie

N

D

A

F

C

Bruchinae

Sennius sp.

151

sd

sa

sf

w

Eumolpinae

Colaspis sp.

15

d

ma

mf

y

Eumolpinae

Megascelis spp.

14

d

ma

mf

y

Eumolpinae

Spintherophyta sp.

5

nd

c

f

y

Galerucinae

Diabrotica speciosa (Germar, 1824)

4

nd

c

f

y

Bruchinae

Megacerus (Pachybruchus) sp.

3

nd

c

f

y

Galerucinae

Diabrotica sp.

2

nd

c

f

y

Cryptocephalinae

Cryptocephalus sp

1

nd

d

pf

y

Galerucinae

Systena sp.

1

nd

d

pf

y

Chrysomelinae

Stilodes (Desmogramma) sp.

1

nd

d

pf

y

Cassidinae

Plagiometriona punctatissima (Boheman, 1855)

1

nd

d

pf

y

Total

198

Índice de diversidade de Shannon-Weaver

2,34

Índice de equitabilidade de Pielou

0,79

Índice de riqueza de Margalef
1,81
sd: superdominante; d: dominante; nd: não dominante; sa: super abundante; ma: muito abundante; c: comum; d:
dispersa; sf: super frequente; mf: muito frequente; f: frequente; pf: pouco frequente; w: constante; y: acessória.

Em relação à riqueza, foram amostradas 11 espécies, sendo Eumolpinae e Galerucinae as
subfamílias mais diversas (três espécies por subfamília), seguidas pelas subfamílias Bruchinae,
Cryptocephalinae, Chrysomelinae e Cassidinae, com dois, um e um exemplar respectivamente (Tabela
1).
A riqueza de espécies diferiu da encontrada por Milléo et al. (2013) quando 53 espécies foram
amostradas. Esta diferença se deve provavelmente a diversidade de espécies florestais estudas, uma
vez que neste estudo as coletas foram realizadas em somente uma espécie florestal, enquanto que
Milléo et al. (2013) amostrou nove espécies arbóreas em um pomar no município de Ponta Grossa/PR.
Apesar desta diferença, as subfamílias Galerucinae e Eumolpinae foram as mais diversas em ambos os
levantamentos. Já as subfamílias Cassidinae, Chrysomelinae, Bruchinae e Cryptocephalinae, apesar de
diferirem numericamente, foram encontradas em ambos os estudos. Ainda segundo Milléo et al.
(2013), a elevada abundância e diversidade de representantes de Galerucinae e Eumolpinae se deve a
essas duas subfamílias serem as mais numerosas dentro da família Chrysomelidae, fato também
observado por Linzmeier e Ribeiro-Costa (2012) que registraram 118 táxons, sendo que a riqueza de
Galerucinae (63 espécies) e a de Eumolpinae (15) também foram maiores em comparação às demais
subfamílias, que se mostraram pouco representativas. Ainda neste contexto, Gonçalves (2008) em uma
reserva natural com 194 hectares no município de Viçosa/MG, dentre os 610 crisomelídeos coletados,
somente as subfamílias Galerucinae, Eumolpinae e Cryptocephalinae foram identificadas com uma
riqueza de 53, 46 e 14 espécies associadas a estas subfamílias respectivamente.
3.2 Influência dos parâmetros meteorológicos sobre a comunidade de Chrysomelidae
Não foi detectada correlação significativa entre a precipitação acumulada ao longo das quatro
semanas anteriores a coleta e o total de crisomelídeos capturados. Em contrapartida para a variável
temperatura média, ao longo das semanas anteriores a coleta, foram detectadas correlações
significativas entre as espécies Sennius sp. e a abundância total (Tabela 2). A correlação significativa
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entre a temperatura média ao longo das semanas que anteviram a coleta pode ser explicada pela
atuação constante deste fator meteorológico sobre a população dos insetos, uma vez que embora a
temperatura oscile ao longo dos dias, esta pode ser considerada um fator de maior constância quando
comparada a precipitação, que se caracteriza por momentos com chuva e períodos sem a presença da
mesma, tendo assim uma menor constância de ocorrência e consequentemente uma menor influência
sobre a população analisada neste estudo. Somado a isto, existe ainda a possibilidade dos
crisomelídeos terem se abrigado no interior das copas, tento assim a possibilidade de se protegerem
das intempéries do tempo (chuvas) não sofrendo assim influência significativa da precipitação.
Tabela 1: Correlação de Spearman entre a temperatura média ao longo das semanas que antecederam
a coleta, Sennius sp. e o total de crisomelídeos coletados.
Variáveis meteorológicas

Sennius sp.1

Abundância total

T1 (18,5°C)

0,48*

0,60*

T2 (18,6 °C)

0,59*

0,71*

T3 (18,7ºC)

0,57*

0,71*

T4 (19,0°C)
0,57*
0,76*
T1: temperatura média na semana anterior a coleta; T2: temperatura média nas duas últimas semanas anteriores a
coleta; T3: temperatura média das três semanas que anteviram a coleta; T4: temperatura média nas quatro
semanas que anteviram a coleta. Sendo: *p≤0.05.

Embora neste trabalho não tenha sido detectada correlação significativa entre a precipitação e
a população de crisomelídeos, esta normalmente ocorre, conforme o detectado por Souza et al. (2008),
onde a população de crisomelídeos em plantios de eucalipto no estado da Bahia e Espírito Santo foi
maior em períodos com precipitação superior a 100 mm e com uma temperatura e umidade média de
25ºC e 80%, respectivamente. Esta diferença pode estar relacionada à interação entre outras variáveis
ambientais associadas com a variável precipitação que deve ter influenciado na correlação entre estas
variáveis. Como exemplo tem-se os estudos realizados em regiões onde ocorrem as estações seca e
chuvosa. Nestas regiões, devido às condições meteorológicas (estações seca e chuvosa) normalmente
se detecta uma correlação positiva entre a abundância total e a precipitação acumulada no período,
conforme pode ser observado no trabalho realizado por Gonçalves (2008) em no estado de Minas
Gerais.
4. Conclusões
O plantio de A. mearnsii está composto por onze espécies de crisomelídeos.
Há influência da temperatura sobre a comunidade de crisomelídeos.
Não há influência da precipitação sobre a comunidade de crisomelídeos.
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Resumo
Esse trabalho teve como objetivo realizar um levantamento ambiental das propriedades rurais
pertencentes ao município de Jerônimo Monteiro, localizado no Sul do estado do Espírito Santo.
O município possui forte atividade agrícola e pecuária, sendo a atividade florestal de pouca
representatividade. Possuindo aproximadamente 763 propriedades rurais, sendo amostradas 3%
do total. Os locais amostrados foram visitados para efetuar o levantamento da área, levando em
consideração o uso do solo, vegetação, produção agroflorestal e práticas culturais. O
levantamento de dados foi realizado através de uma entrevista, in loco, onde estes, foram
tabulados e apresentados em gráficos e tabelas de forma qualitativa. Constatou-se que os
proprietários rurais não possuem conhecimento considerável para garantir uma produção
sustentável, visto que não utilizam a terra de acordo com a sua aptidão, e apesar de mais da
metade do mesmo possuir conhecimento sobre a legislação ambiental poucos possuem área de
reserva legal averbada em cartório.
Palavras-chave: uso do solo, legislação florestal, pastagem.

1. Introdução
As questões ambientais estão no centro das discussões nos diversos setores da sociedade, tanto
sobre a limitação dos recursos naturais como sobre os impactos à qualidade de vida, pois o aumento da
população mundial, juntamente com acelerado processo de desenvolvimento e a exploração dos recursos
naturais de forma cada vez mais intensa têm contribuído com a degradação do ambiente (CARVALHO
et al., 2012).
Observa-se que a agricultura possui importante papel na economia brasileira, entretanto, muitas
vezes ela é conduzida por indivíduos que não possuem consciência da necessidade da conservação do
meio onde vivem, e as atitudes comportamentais do homem acaba levando a desestabilização do
equilíbrio ambiental, além da capacidade de tolerância da natureza e de suas exigências individuais,
estabelecendo uma pressão cada vez maior sobre o ambiente (ARAÚJO, 2010).
O uso e ocupação do solo de forma desordenada têm levado a uma intensa fragmentação
florestal na grande parte do território brasileiro, especialmente na região sudeste (COSTA et al., 2011).
As matas ciliares estão sendo suprimidas e degradadas, quando estas áreas deveriam estar voltadas à
preservação, pois são de fundamental importância para a preservação da água e do solo (NUNES e
PINTO, 2007).
Para o estudo das características do ecossistema fazerem sentido é necessário a inserção do fator
central de influência nesta relação, representado pelas pessoas envolvidas no processo, sendo o
diagnóstico ambiental uma das formas de análise (SILVA FILHO e BRAGA, 2009), por meio dos
métodos de diagnóstico rural é possível além de identificar os recursos existentes em nível local,
perceber como os interesses sócioambientais se estruturam e se articulam naquele espaço (COELHO,
2005).
Neste sentido este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico ambiental em
propriedades rurais pertencentes ao município de Jerônimo Monteiro.
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2. Material e Métodos
Jerônimo Monteiro se localiza no sul do Estado do Espírito Santo e está inserido no bioma Mata
Atlântica possuindo clima Tropical de altitude do tipo Cwb. Possui forte atividade rural, tendo como
principais atividades agropecuárias: café, coco, leite, bem como a crescente produção de laranja. A
atividade florestal apresenta pequena representatividade no município (IBGE, 2009).
O município possui aproximadamente 763 propriedades rurais (INCAPER, 2010). Foram
amostradas 23 propriedades, considerando todas as classes, pequenas, médias e grandes propriedades.
A escolha das propriedades foi aleatória, utilizando-se da listagem das mesmas. As propriedades
amostradas foram visitadas a fim de se efetuar o levantamento da área, levando em consideração o uso
do solo, vegetação, condição social e econômica da família, produção agroflorestal e práticas culturais.
A coleta de dados sobre as informações do ambiente das propriedades obteve-se em uma
entrevista, in loco, semi-estruturada, baseada em um esquema básico de questionário, permitindo que o
entrevistador fizesse adaptações, se necessário. Foram realizadas 15 perguntas, sobre questões
econômicas e ambientais, como o tipo de atividade predominante, o tamanho da propriedade,
regularização e leis ambientais, e a percepção dos mesmos sobre a preservação de nascentes e
reflorestamento.
Os dados obtidos foram tabulados e demonstrados através de gráficos e tabelas de forma
qualitativa.
3. Resultados e Discussão
Verificou-se que mais de 90% dos proprietários possuem área de relevo inclinado, e algum
seguimento hidrográfico em sua propriedade, seja existência de um rio, córrego ou nascente (95,7%).
Porém, dos que possuem seguimento hidrográfico 45,5% mantêm as margens preservadas (Tabela 1).
Tabela 1 – Dados referentes ao levantamento ambiental das propriedades. (Fonte: os autores).
Dados ambientais

Porcentagem de proprietários (%)

Possuem área de relevo inclinado na propriedade

91,3

Possuem seguimento hidrográfico

95,7

Mantêm as margens preservadas

45,5

Conhecimento sobre a legislação ambiental

69,6

Possuem Reserva Legal averbada em cartório

17,4

As propriedades que possuem área de floresta nativa referem-se aos proprietários que possuem
reserva legal e 8,6% dos proprietários em que a área ocupada varia de 25-50% e 50-75% da área total,
predominando as que possuem até 25% da área ocupada com floresta. Pode-se observar que a maioria
das propriedades possui de 50 a 75% de sua área com declividade acentuada, sendo a pastagem presente
em todas as classes, prevalecendo a classe de ocupação de mais de 75% da área das propriedades. Há
casos em que a pastagem predomina até em áreas declivosas, sendo estas encontradas em estado de
degradação devido à ausência de cobertura vegetal suficiente para proteção do solo (Figura 1).
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Figura 1 – Classes de ocupação do solo das propriedades (Fonte: os autores).
As propriedades que possuem área de floresta nativa referem-se aos proprietários que possuem
reserva legal e outros dois em que a área ocupada varia de 25-50% e 50-75% da área total, predominando
as que possuem até 25% da área ocupada com floresta.
Pode-se observar que a maioria das propriedades possui de 50 a 75% de sua área com
declividade acentuada (Figura 3), resultando em uma dificuldade de acesso e manejo dessas áreas,
restando pequenas áreas para atividade agrícola em terrenos menos acidentados. Esse fato pode ser
explicado pela Figura 2, que ilustra que a percentagem de área ocupada com cada atividade rendatária,
ou seja, a maioria das propriedades tem mais de 75% de sua área ocupada com pecuária.

Figura 2 – Classes de ocupação do solo das propriedades quanto à atividade rendatária (Fonte: os
autores).
De modo geral, a pastagem predomina na maioria das propriedades, até mesmo nas áreas
declivosas, sendo estas encontradas em estado de degradação devido à ausência de cobertura vegetal
suficiente para proteção do solo. Segundo Ribeiro e Freitas (2010), a vegetação de topo de morro e as
matas ciliares são essenciais para proteção da água e do solo, as APPs de topos de morro, montanhas e
serras, merecem proteção especial, pois exercem diferentes funções ambientais indispensáveis para o
desenvolvimento de processos ecológicos essenciais.
Mais de 60% dos entrevistados disseram ter conhecimento referente à legislação ambiental, no
que tange aos aspectos sobre RL e APP, entretanto menos de 20% possui RL averbada em cartório, em
que apenas 4,3% dos entrevistados o fez espontaneamente. Observou-se durante as entrevistas que a
fiscalização ainda não tem sido rigorosa na região e os cientes sobre o assunto alegam que se forem
considerar as áreas de APP somado a RL não restaria terra produtiva.
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Figura 3 – Percentual de proprietários que possuem áreas declivosas (Fonte: os autores).
Menos de 20% dos entrevistados disseram ter interesse em plantar espécies florestais com os
fins de comercialização de madeira ou outros produtos como mel, frutos, castanhas, látex, palmito,
dentre outros (Figura 4).

Figura 4 – Percentual de proprietários que tem interesse de plantar espécies florestais (Fonte: os
autores).
Uma alternativa seria implantar políticas de pagamentos por serviços ambientais que estimule a
conservação e restauração de florestas nativas, assim como o incentivo de sistemas produtivos de baixo
impacto, como, agroflorestas e silvipastoris, que possam contribuir diretamente para preservação e
recuperação da diversidade biológica local, além de mitigar os efeitos nocivos das mudanças climáticas
através do sequestro de carbono atmosférico (TONELLO e FARIA, 2009).
4. Conclusões
Constatou-se que os proprietários rurais não possuem conhecimento considerável para garantir
uma produção sustentável, visto que não utilizam a terra de acordo com a sua aptidão, interferindo
negativamente na perpetuação dos recursos naturais às gerações futuras.
Apesar de mais da metade dos proprietários possuírem conhecimento sobre o que tange a
legislação ambiental, poucos a tem averbada em cartório, demonstrando omissão por parte da
fiscalização e cobrança de órgãos responsáveis.
Sugere-se a realização de trabalhos de extensão nas propriedades rurais do município para dar
suporte e informações aos produtores relacionado às questões ambientais e econômicas, ligadas aos
plantios agrícolas e florestais, seja ele comercial ou de conservação.
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Resumo
A regeneração natural em florestas caracteriza-se pela sucessão de grupos ecológicos que
colonizam e realizam os processos dinâmicos que irão promover a recuperação da estrutura e
composição originais da área. Assim, a classificação das espécies arbóreas em grupos
sucessionais possibilita a avaliação do estádio sucessional da floresta. O objetivo deste estudo
foi classificar a vegetação arbórea em grupos sucessionais com a finalidade de caracterizar o
estágio sucessional de uma floresta estacional semidecidual. Este estudo utilizou dados de dois
levantamentos, sendo o primeiro realizado em 2000, quando foram alocadas 25 parcelas
permanentes de 20 x 20 m, onde todos os indivíduos com CAP (circunferência a altura do
peito) ≥ 15,7 cm tiveram sua circunferência medida, plaqueteados e identificados. O segundo
foi realizado no ano de 2015, quando os indivíduos sobreviventes foram remedidos e os novos,
que possuíam CAP ≥ 15,7 cm, medidos, plaqueteados e identificados. As espécies foram
classificadas em três grupos sucessionais (pioneira, clímax exigentes de luz e clímax tolerantes
a sombra). O fragmento estudado foi classificado em estádio intermediário, em função do
número elevado de espécies clímax exigentes de luz nos parâmetros analisados, nos dois
períodos, entretanto os aumentos nos parâmetros das espécies clímax tolerantes à sombra
permitem inferir que a floresta está em processo de amadurecimento.
Palavras-chave: Grupos sucessionais, fragmentação florestal, Mata-Atlântica

1. Introdução
A sucessão ecológica é definida como um fenômeno que envolve uma sequência gradativa de
mudanças na composição florística e na estrutura da comunidade. Este processo inicia-se em áreas
perturbadas ou não perturbadas que se apresentam disponíveis a colonização de plantas e animais
(HORN, 1974).
Nessas áreas, a regeneração natural é responsável por desencadear o processo de sucessão que
promoverá a recuperação das florestas, a partir da sucessiva substituição de espécies pioneiras,
adaptadas aos habitats perturbados, por outras espécies mais exigentes à medida que a comunidade
atinge sua estrutura e composição originais (RICKLEFS, 2010).
A classificação das espécies arbóreas em grupos sucessionais consiste em uma ferramenta
essencial para a compreensão do comportamento das espécies e do estágio sucessional da floresta
(PAULA et al., 2004), pois podem fornecer informações sobre as respostas da vegetação a questões
como variações ambientais e regimes de perturbações (CORNELISSEN et al., 2003). Além de
contribuir com trabalhos de recuperação de áreas degradadas, uma vez que estes trabalhos devem
utilizar como modelo as distribuições dos grupos ecológicos mais comumente encontrados nos
remanescentes conservados de uma região (PEREIRA et al., 2010; COELHO; CARDOSO-LEITE;
CASTELLO et al., 2016).
Na região do Alto Rio Grande, no sul de Minas Gerais, as formações florestais do domínio
atlântico foram, em sua maioria, reduzidas a pequenos fragmentos isolados e severamente perturbados
pela extração seletiva de madeira, criação de gado e fogo (OLIVEIRA FILHO; SCOLFORO;
MELLO, 1994). Essas perturbações promovem a formação de ambientes em diferentes fases de
regeneração (NUNES et al., 2003). A realização de estudos nesses fragmentos é importante para
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compreender a direção das mudanças nos processos ecológicos das formações florestais, a fim de dar
suporte a ações que visam traçar práticas de restauração e conservação deste e de outros fragmentos
florestais no domínio atlântico.
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a fase de sucessão de um
fragmento de floresta estacional semidecidual, com base em levantamentos realizados nos anos de
2000 e 2015.
2. Material e Métodos
Caracterização da área de estudo
A área de estudo compreende um fragmento florestal com área total de 16,85 ha, localizado no
município de Ingaí – MG (BOTREL et al., 2002). A vegetação é composta por três fisionomias:
floresta estacional semidecidual aluvial, floresta estacional semidecidual montana e savana florestada
(IBGE, 2012) .
A área de estudo não apresenta histórico de grandes perturbações, apenas a retirada seletiva de
árvores na borda da mata há mais de 50 anos (BOTREL et al., 2002) e a presença de animais
domésticos (bovinos e equinos). Devido à presença desses animais, dentro da mata ainda são
observadas a ocorrência de algumas trilhas decorrentes da movimentação destes pelo interior do
fragmento. A matriz de entorno da área de estudo é formada por pequenos fragmentos e áreas de
cultura (pastagens, eucaliptos, dentre outras).
Coleta dos dados
Os dados foram obtidos através de dois levantamentos realizados no fragmento florestal. O
primeiro levantamento foi realizado no ano 2000, quando foram alocadas 25 parcelas permanentes de
20 x 20 m, dispostas em nove transectos partindo da margem do rio Ingaí. Nessas parcelas, todos os
indivíduos com CAP (circunferência a altura do peito) ≥ 15,7 cm tiveram sua circunferência medida,
além de serem plaqueteados e identificados (BOTREL et al., 2002). As parcelas foram remedidas no
ano de 2015, tendo os indivíduos sobreviventes remedidos e os novos, que possuíam CAP ≥ 15,7 cm,
medidos e identificados.
A caracterização do grupo sucessional foi realizada utilizando a compilação de dados de
trabalhos realizados na região (NUNES et al., 2003; GARCIA, 2012; SOUZA, 2014; PEREIRA, 2003;
PINTO et al., 2005), com base nos grupos sucessionais definidos por Swaine e Whitmore (1988),
sendo: Pioneiras (Pio), Clímax exigentes de luz (Luz), Clímax tolerantes à sombra (Som) e Sem
Caracterização (SC), para as espécies que não estavam listadas nas literaturas. Os grupos sucessionais
foram caracterizados quanto aos parâmetros de abundância, riqueza de espécies e área basal utilizando
os valores brutos e percentuais.
Os parâmetros fitossociológicos foram calculados para ambos os levantamentos a fim de se
determinar as espécies que possuíam os maiores valores de importância (VI) ao longo do intervalo
avaliado. A partir dessa informação, foi verificado qual era o grupo sucessional de quinze espécies
com os maiores valores de importância anos avaliados, a fim de complementar a inferência sobre o
estágio sucessional do fragmento florestal.
3. Resultados e Discussão
No estudo realizado foi observado um predomínio de grupos sucessionais das espécies clímax
exigentes de luz, com percentuais acima de 50% em todos os parâmetros analisados para os anos de
2000 e 2015 (TABELA 1).
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Tabela 1 – Valores dos parâmetros analisados para os grupos sucessionais das espécies amostras no
fragmento florestal em Ingaí - MG entre os anos de 2000 e 2015. Entre parênteses os valores
percentuais arredondados para uma casa decimal. Onde: Pio - Pioneira; Luz - Clímax exigente de luz;
Som - Clímax tolerante à sombra; SC - Sem caracterização. (Fonte: os autores).
Abundância

Guilda de
regeneração

2000

Riqueza

Área Basal

2000

2000

2005

2000

2015

Pio

306 (11,4)

229 (9,8)

15 (10,7)

14 (9,3)

3,8 (13,4)

3,1 (9,4)

Luz

1495 (56,7)

1238 (53,1)

74 (52,9)

81 (54,0)

15,3 (54,0)

17,9 (54,0)

Som

804 (30,0)

805 (34,5)

34 (24,3)

41 (27,3)

8,7 (30,6)

11,6 (35,1)

78 (2,9)

59 (2,5)

17 (12,1)

14 (9,3)

0,6 (2,0)

0,5 (1,5)

2683 (100)

2331 (100)

140 (100)

150 (100)

28,4 (100)

33,1 (100)

SC
Total

Na classificação de espécies de maior valor de importância também houve predomínio das
espécies clímax tolerantes de luz nos dois períodos analisados (TABELA 2).
Tabela 2 - Distribuição das quinze espécies de maior valor de importância entre os grupos
sucessionais analisados no fragmento florestal em Ingaí - MG entre os anos de 2000 e 2015.
ANO

Pioneiras

Clímax exigentes de luz

Clímax tolerantes a sombra

Sem Classificação

2000

3

11

1

0

2015

2

10

3

0

Segundo Budowski (1970), o estádio sucessional de uma floresta é dado pelo grupo
sucessional que apresentar mais de 50% dos indivíduos. Neste sentido, os percentuais elevados de
espécies do grupo clímax exigentes de luz nos parâmetros analisados indicam um estágio
intermediário de desenvolvimento da floresta. As espécies desse grupo apresentam crescimento mais
lento e ciclo de vida mais longo que as pioneiras, podendo atingir o dossel da floresta, com algumas
delas chegando a ultrapassá-lo, sendo chamadas de árvores emergentes, onde podem permanecer por
vários anos. Entretanto, as espécies desse grupo são raras na floresta madura, apresentando baixa
densidade de indivíduos adultos (GALVÃO; MEDEIROS, 2002).
A hipótese de que o fragmento estar em fase intermediária de sucessão, pode ser corroborado
com o resultado do índice de valor de importância. Esse índice constitui um parâmetro que combina os
valores relativos da densidade, freqüência e dominância, para cada espécie, expondo a importância
ecológica relativa das mesmas melhor que qualquer outro parâmetro fitossociológico (LAMPRECHT ,
1964). Desta forma, a maior presença de espécies exigentes de luz nesse índice em 2000 e 2015
demonstram que as mesmas predominam na comunidade arbóreo do fragmento, sendo essas as
espécies mais comuns e com maiores áreas basais, o que reflete no caráter intermediário da floresta no
processo de sucessão ecológica.
No período de 2000 a 2015 observou-se redução na abundância de todos os grupos
sucessionais, mas com o grupo das espécies clímax tolerantes à sombra apresentando menor
mortalidade, o que refletiu em um aumento da participação deste grupo no número total de indivíduos
(TABELA 1). A riqueza de espécies aumentou nos grupos clímax exigentes de luz e tolerantes à
sombra, onde foi verificado um ganho de sete novas espécies em cada grupo, enquanto que nas demais
categorias, houve uma redução na riqueza. Resultado similar ao da riqueza também foi observado na
área basal, onde os ganhos ocorreram apenas nos grupos clímax exigentes de luz e tolerantes à sombra
(TABELA 1). Já no rank das quinze espécies mais importantes, apenas o grupo de espécies de clímax
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de sombra apresentou ganho no número de espécies em 2015, ao passo que houve redução nos demais
(TABELA 1).
De modo geral, esses resultados demonstram um aumento da importância das espécies clímax
tolerantes à sombra no fragmento florestal, atestando um avanço do desenvolvimento sucessional da
comunidade arbórea em direção à maior maturidade da floresta (PEREIRA et al., 2010). Na sucessão
florestal, o aumento da área basal e a diminuição do número de indivíduos com o aumento da idade da
floresta também podem indicar que o fragmento está assumindo estágio avançado de regeneração
(PEÑA-CLAROS, 2003). Além disso, a ausência de grandes perturbações no fragmento estudado
durante os últimos 50 anos contribuem para o avanço da sucessão florestal em direção as seres tardias.
Apesar disso, ainda será necessário um longo período de tempo para que a comunidade
arbórea do fragmento florestal estudado apresente uma estrutura e composição florística similares a de
uma floresta madura, uma vez que as florestas tropicais demoram até 200 anos para se regenerarem da
ocorrência de uma severa perturbação passada, sendo que para as florestas tropicais secas esse tempo
de regeneração pode ser ainda maior, devido estarem estabelecidas em ambientes sob condições
menos favoráveis ao crescimento vegetal (SALDARRIAGA, UHL, 1991; EWEL, 1980
4. Conclusões
Os números elevados de espécies clímax exigentes de luz nos parâmetros analisados
demonstram um estádio intermediário no desenvolvimento sucessional da floresta nos dois períodos
analisados, entretanto os aumentos nos parâmetros das espécies clímax tolerantes à sombra permitem
inferir que a floresta está em processo de amadurecimento.
Referências
BOTREL, R. J. et al. Influência do solo e topografia sobre as variações da composição florística e
estrutura da comunidade arbóreo-arbustiva de uma floresta estacional semidecidual em Ingaí, MG.
Revista Brasileira Botânica, São Paulo, v.25, n.2, p.195-213, jun. 2002
BUDOWSKI, G. The distinction between old secondary and climax species in tropical central
american lowland rainforest. Tropical Ecology, Varanas, v. 11, p. 44-48, 1970.
COELHO, S.; CARDOSO-LEITE, E.; CASTELLO, A. C. D. Composição florística e caracterização
sucessional como subsídio para conservação e manejo do PNMCBio, Sorocaba-SP. Ciência Florestal,
v. 26, n. 1, p. 331-344, 2016.
CORNELISSEN, J. H. C. et al. A handbook of protocols for standardized and easy measurement of
plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany, v. 51, p. 335–380, 2003.
EWEL, J., 1980, Tropical succession: manifold routes to maturity. Biotropica, 12: 2-7.
GALVÃO, A. P. M.; MEDEIROS, A. C. S. Restauração da Mata Atlântica em áreas de sua
primitiva ocorrência natural. Embrapa Florestas, Colombo - PR, 2002.
GARCIA, P. O. Rotatividade da comunidade arbórea em fragmento de Mata Atlântica e
correlações com fatores edáficos, topográficos, bióticos e ecológicos. 2012. Tese (Doutorado em
Engenharia Florestal), Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. 2012.
HORN, H. S. The ecology of secondary succession. Annual review of ecology and systematics, v.5,
p. 25-37, 1974.

79

IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira (Manuais Técnicos em Geociências no 1).
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio de Janeiro, Brasil, n°1, 2°ed.
2012.
LAMPRECHT, H. Ensayo sobre la estructura floristica de la parte Sur-Oriental del bosque
universitario: El Caimital, Estado Barinas. Revista Forestal Venezolana, v. 7, n. 10/11, p. 77-119,
1964.
NUNES, Y. R. F. et al. Variações da fisionomia, diversidade e composição de guildas da comunidade
arbórea em um fragmento de floresta semidecidual em Lavras, MG. Acta Botanica Brasilica, v. 17, n.
2, p. 213-229, 2003.
OLIVEIRA FILHO, A. T; MELLO, J. M.; SCOLFORO, J. R. S. Composição florística e estrutura de
um remanescente de floresta semidecidual montana em Lavras, MG. Revista Brasileira de Botânica,
São Paulo, v. 17, n. 2, p. 167-182, abr./jun. 1994.
PAULA, A.; SILVA, A. F.; MARCO-JÚNIOR, P.; SANTOS, F. A. M.; SOUZA, A. L. Sucessão
ecológica da vegetação arbórea em uma floresta estacional semidecidual, Viçosa, MG, Brasil. Acta
Botânica Brasilica, São Paulo, v. 18, p. 407-423, 2004.
PEÑA‐CLAROS, M. Changes in forest structure and species composition during secondary forest
succession in the Bolivian Amazon. Biotropica, v. 35, n. 4, p. 450-461, 2003.
PINTO, L. V. A. et al. Estudo da vegetação como subsídios para propostas de recuperação das
nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG. Revista Árvore, v. 29, n. 5, p.
775-793, 2005.
PEREIRA, I. M., BOTELHO, S. A., VAN DEN BERG, E., OLIVEIRA-FILHO, A. T., MACHADO,
E. L. M. Caracterização ecológica de espécies arbóreas ocorrentes em ambientes de mata ciliar, como
subsídio à recomposição de áreas alteradas nas cabeceiras do Rio Grande, Minas Gerais, Brasil.
Ciência Florestal, v. 20, n. 2, p. 235-253, 2010.
PEREIRA, J. A. A. Efeitos dos impactos ambientais e da heterogeneidade ambiental sobre a
diversidade e estrutura da comunidade arbórea de 20 fragmentos de florestas semidecíduas da
região do Alto Rio Grande, Minas Gerais. Tese (Doutorado em Ecologia), Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 2003.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2010.
SALDARRIAGA, J. G.; UHL, C., 1991, Recovery of forest vegetation following slash-and-burn
agriculture in the upper rio Negro, pp. 303-312. In: GOMEZ-POMPA, A.; WHITMORE; T. C.;
HADLEY, M. Tropical rain forest: regeneration and management, Blackwell, New York.
SOUZA, L. M. A regeneração natural como indicador de sustentabilidade em áreas em processo
de restauração. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal), Universidade Federal de Lavras,
Lavras, MG. 2014.
SWAINE, M. D.; WHITMORE, T. C. On the definition of ecological species groups in tropical rain
forests. Vegetatio, v.75, n.1, p. 81-86, 1988.

80

Diversidade genética de Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore nas
microrregiões de Macaíba e do Agreste Potiguar
Jéssica Ritchele Moura dos Santos 1* , Ageu da Silva Monteira Freire 1 , Richeliel Albert
Rodrigues Silva 1 , Kyvia Pontes Teixeira das Chagas 1 , Fernanda Moura Fonseca Lucas 1 , Fábio
de Almeida Vieira 1
1 UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: jessicaritchele182@hotmail.co m*

Resumo
Copernicia prunifera é uma palmeira de grande importância social e econômica para a região
semiárida do Nordeste brasileiro, pois oferece ao homem diversas formas de uso. Dessa forma,
o objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade genética entre populações naturais de C.
prunifera. Foram coletadas amostras foliares de 15 indivíduos em três populações naturais, que
em seguida foram submetidas à extração de DNA, PCR e eletroforese. Foram utilizados sete
iniciadores ISSR, sendo possível observar 67 locos, com 79,76% de polimo rfismo. A população
de Macaíba teve maiores índices de diversidade genética. A AMOVA indicou maior variação
genética entre as populações (56,56%) do que entre indivíduos dentro das populações (43,44%).
Os padrões de diversidade alélica sugerem a ocorrência de gargalos populacionais em todas as
populações de C. prunifera, indicando redução do tamanho efetivo populacional. Assim, é
necessária a conservação das populações C. prunifera a fim de minimizar a perda de alelos
importantes, contribuindo para manutenção da espécie.
Palavras-chave: Arecaceae; Gargalo genético; ISSR; Variabilidade genética.

1. Introdução
A variabilidade genética contida entre e dentro de populações naturais se torna um fator
fundamental para se ter alelos e genótipos heterogêneos no espaço e tempo. Vários fatores podem afetar
a distribuição na variabilidade genética, como: tamanho da população, modo de reprodução, fluxo
gênico (HAMRICK, 1982). Outro fator é a fragmentação que diminui o tamanho das populações e, com
isso, a diversidade genética, devido ao isolamento reprodutivo, tornando-as vulneráveis a eventos
ambientais, demográficos e genéticos (VIEGAS et al., 2011).
Para se observar a diversidade genética faz-se necessário o uso de marcadores de DNA, que são
sequências genômicas que permitem caracterizar um fenótipo molecular, e podem ser utilizados como
ferramenta para estudos de diversidade genética entre indivíduos (VIEIRA et al., 2015) e dentro e entre
populações (SANTOS et al., 2015). Dessa forma, estudos sobre diversidade genética são importantes
para fornecer informações que possam ser úteis no estabelecimento de estratégias de conservação e
manutenção, principalmente, de espécies que passam por extensa exploração dos seus recursos naturais,
como a Copernicia prunifera. Tal espécie é uma palmeira endêmica do Nordeste brasileiro, e de grande
importância social e econômica para comunidades extrativistas, por possuir diversas forma de uso.
Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar a diversidade genética entre populações
naturais de C. prunifera no RN.
2. Material e Métodos
2.1. Áreas de estudo e amostragem
A coleta do material genético foi feita em três municípios do Estado do Rio Grande do Norte:
Lagoa de Pedras, Serrinha e Macaíba, sendo todas populações naturais da espécie. Todos os locais têm
clima tropical com estação chuvosa (AS), segundo classificação climática de Köppen-Geiger (PEEL et
al., 2007). Em cada uma das populações foram colhidas amostras foliares de 15 indivíduos. As amostras
foliares foram acondicionadas em tubos plásticos de 2 mL contendo CTAB 2X (brometo de
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cetiltrimetilamônio), identificadas e em seguida foram armazenadas em freezer a -20ºC, até o momento
da extração do DNA.
2.2. Extração do DNA, PCR e Eletroforese
A extração do DNA foi realizada pelo método de CTAB descrito por Doyle e Doyle (1987).
Após a extração, o DNA foi diluído e mantido em geladeira até o momento do uso. Para reação de
polimerase em cadeia (PCR) foi utilizado o Termociclador automático Veriti em volume de 12 µL
contendo DNA genômico. Foram testados 29 iniciadores ISSR e selecionados sete que melhor
amplificaram o DNA de C. prunifera. Os produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese em
gel de agarose 1,5% (p/v), corados com GelRedTM em tampão 1 X TAE (Tris-Acetato-EDTA), a uma
voltagem de 120 V, por duas horas e meia. Foi utilizado o marcador de peso molecular (Ladder) de 100
pares de bases. Posteriormente, os géis foram fotografados sobre fonte de luz ultravioleta com auxílio
do equipamento E-Box VX2.
2.3. Análise dos dados
Uma matriz binária foi construída a partir da presença (1) e ausência (0) dos locos, para
utilização nas análises estatísticas. Para análise dos parâmetros de diversidade genética foi utilizado o
programa POPGENE versão 1.3 (YEH et al., 1997), onde foram analisados o número de alelos
observados (Na), número de alelos efetivos (Ne), diversidade genética de Nei (He) e Índice de Shannon
(Ho), para cada população. Para a estrutura genética populacional foi utilizado o programa ALERQUIM
3.1 (EXCOFFIER et al., 2007) a fim de calcular a Análise de Variância Molecular (AMOVA) nas
populações estudadas.
Para verificar se houve uma diminuição recente e efetiva no tamanho populacional da espécie,
foi utilizado o programa Bottleneck versão 1.2 (CORNUET; LUIKART, 1996). Foram utilizados os
modelos IAM (Modelo de Alelos Infinitos) e SMM (Modelo de Passos de Mutação) para calcular a
heterozigosidade esperada das populações em equilíbrio de mutação-deriva. O modelo de mutação para
os locos ISSR é intermediário entre o IAM e o SMM. A partir da frequência dos alelos, foi utilizado o
teste do sinal (α = 0,05) (CORNUET; LUIKART, 1996).
3. Resultados e Discussão
3.1. Diversidade genética
Os sete iniciadores selecionados forneceram 84 locos sendo 67 polimórficos. Esse resultado
representou 79,76% de polimorfismo genético nas três populações estudadas (Tabela 2). O número de
locos por iniciador variou de nove a 14 com média de 12 (Tabela 1).
Tabela 1 – Sequência de nucleotídeos dos iniciadores ISSR e número de locos (Fonte: os autores).
Iniciadores ISSR
UBC 825 (AC)8-T

Sequência (5’ – 3’)
ACACACACACACACACT

Número de Locos
14

UBC 841 (GA)8-YC

GAGAGAGA GA GA GA GA YC

9

UBC 857 (AC)8-YG

ACACACACACACACACYG

10

UBC 873 (GACA)4

GACAGACAGA CA GA CA

13

UBC 880 (GGAGA)3

GGAGA GGA GA GGA GA

13

UBC 881 (GGGTG)3

GGGTGGGGTGGGGTG

12

CAAGAGAGA GA GA

13

M1 CAA (GA)5
Média

12

R = purina (A ou G) e Y = pirimidina (C ou T)

Os valores dos alelos observados, locos polimórficos e porcentagem de locos polimórficos
foram iguais para a população de Lagoa de Pedras e Macaíba (Tabela 2).
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Tabela 2 – Medidas de diversidade genética para populações naturais de C. prunifera, RN. (Fonte: os
autores).
Serrinha
Lagoa de Pedras
Macaíba

n
15
15
15

L / %P
17 / 20,24%
40 / 47,62%
40 / 47,62%

Na
1,20
1,47
1,47

Ne
1,150± 0,307
1,339±0,376
1,361±0,406

He
0,085±0,171
0,195±0,210
0,201±0,218

Ho
0,123±0,248
0,285±0,304
0,291±0,312

Todos
45
67 / 79,76%
1,79
1,528±0,344
0,307±0,176
0,454±0,247
Tamanho da amostra (n), locos polimórficos (L), porcentagem de locos polimórficos (%P), Número de alelos
observados (Na), Número de alelos efetivos (Ne), Índice de Nei (He), Índice de Shannon (Ho). Os valores
representam a média ± desvio padrão.

A população de Macaíba obteve os maiores índices de diversidade genética de Nei, seguido por
Lagoa de Pedras e Serrinha. Com relação ao Índice de Shannon, a população de Macaíba também obteve
maiores valores, seguido por Lagoa de Pedras e Serrinha.
A população de Serrinha teve os menores índices de diversidade. Isto pode ser explicado por
essa população encontrar-se em área que sofreu intensa ação antrópica, próximo a rodovias e
possivelmente pelo fato de serem remanescentes de uma população que sofreu um gargalo genético. A
população de Macaíba obteve os maiores valores de diversidade genética, ou seja, maior número de
genótipos distintos. Esse resultado pode ser devido à localização da população, sendo de difícil acesso,
no entanto, ainda há a exploração da palha da carnaúba.
De acordo com o trabalho realizado por Vieira et al. (2015), utilizando iniciadores ISSR em uma
população natural de C. prunifera (Arecaceae), encontraram valor de índice de Nei de 0,288. Segundo
Rossi et al. (2014), em populações naturais de Mauritia flexuosa L. f. (Arecaceae), encontraram valores
de índice de Nei variando de 0,185 a 0,238. Conforme estudo realizado por Chagas et al. (2015), em
uma população Elaeis guineensis Jacq. (Arecaceae), obtiveram valor de Shannon de 0,285. Tais
resultados são semelhantes ao do presente trabalho.
3.2. Estrutura genética
A análise de variância molecular (AMOVA) indicou que há maior variação genética entre as
populações (56,56%) do que entre indivíduos dentro das populações (43,44%) (Tabela 3). Ou seja, a
diferenciação genética entre as populações é alta (Fst = 0,5656).
Tabela 3 – Análise de variância molecular (AMOVA) entre populações e entre indivíduos dentro das
populações de C. prunifera. (Fonte: os autores).

178,778

Componentes da
variância
5,66899

Porcentagem de
variação
56,56

42

182,867

4,35397

43,44

44

361,644

10,02296

Fonte de variação

GL

SQ

Entre populações

02

Dentro das populações
Total
Índice de fixação Fst:

0,5656

GL: grau de liberdade, SQ: soma dos quadrados dos desvios.

A diversidade genética mantida dentro e entre populações é função de eventos históricos e de
processos evolutivos recentes (LEE et al., 2002). Populações isoladas, com baixo fluxo gênico entre
elas, tendem a ter alta diferenciação populacional assim como encontrado no presente trabalho (TANG
et al., 2014). Resultado semelhante a este trabalho foi encontrado por Yuan et al. (2005), com
Megacodon stylophorus (Gentianaceae) e encontraram um valor de diferenciação genética entre
populações de 80,70% e entre indivíduos dentro das populações de 19,30 %. Esses resultados mostram
haver baixo fluxo gênico entre as populações, com isso alta variação.
Com relação aos resultados do presente trabalho, pode-se inferir que as populações estudadas
estão perdendo variabilidade genética dentro de suas populações, conforme os parâmetros de
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diversidade estimados. Tais resultados podem ser decorrentes de fatores antrópicos que reduzem o
tamanho populacional. Assim, são necessárias medidas de proteção das populações naturais, de forma
que seja minimizada esta perda de alelos importantes, que podem gerar consequências para a espécie no
futuro.
3.3 Testes de gargalo genético (Bottleneck)
Para as populações de Lagoa de Pedras e Macaíba, o modelo SMM indicou significativamente
a ocorrência de gargalos populacionais (bottlenecks) recentes (Tabela 4). Para Serrinha o teste do sinal
revelou déficit de heterozigosidade altamente significativo (P < 0,0001) para ambos os modelos IAM e
SMM.
Tabela 4 – Testes de equilíbrio entre mutação e deriva genética para as populações de C. prunifera
sobre os modelos IAM e SMM. (Fonte: os autores).
IAM
Populações
Serrinha
Lagoa de Pedras

n
39,72
39,35

Hd/He
67/17**
46/38

SMM
P
0,00000
0,42709

n

Hd/He

P

47,35

67/17**

0,00000

46/38*

0,01701

48,14
47,24

48/36**

Macaíba
39,99
48/36
0,22342
0,00913
n = número esperado de locos com excesso de heterozigosidade sob o respectivo modelo; Hd/He = número de loci
com déficit heterozigosidade e excesso de heterozigosidade; P = probabilidade; * e ** = significativo a 5% e 1%
de probabilidade, respectivamente.

A análise de gargalo genético apontou que as populações de Lagoa de Pedras e Macaíba
sofreram uma forte redução do tamanho efetivo populacional pelo modelo SMM, já a população de
Serrinha foi comprovada por ambos os modelos IAM e SMM que houve redução da população. Esses
resultados podem ser explicados pela efetiva ação humana no local, área onde se encontra a população,
próximo a uma rodovia. Além disso, apresenta corte de plantas de C. prunifera.
Lee et al. (2002) discutem que é importante detectar populações que passaram por gargalos
populacionais recentes por permitir compreender sobre os riscos da possível extinção local, devido ao
tamanho populacional reduzido. Luikart et al. (1998) recomendam que, após constatar um gargalo
genético, a probabilidade é maior de se evitar ou minimizar os efeitos deletérios do evento, por meio de
procedimentos mitigadores de manejo ou introdução de imigrantes.
4. Conclusões
Entre as populações de C. prunifera, Macaíba foi a mais diversificada geneticamente. A maior
variação genotípica foi encontrada entre as populações. A análise de gargalo genético apontou que
todas as populações estudadas sofreram uma grande redução populacional e consequentemente uma
redução em termos de genótipos
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Resumo
Elaeis guineensis, Arecaceae, apresenta destaque econômico devido ao seu potencial oleífero,
além de se situar entre as espécies com maior produtividade de biocombustíveis. As atividades
agrícolas vêm reduzindo gradativamente as áreas naturais de ocorrência da dessa espécie,
tornando necessários os estudos de conservação. A utilização de marcadores moleculares
possibilita a caracterização genética populacional, subsidiando estratégias de conservação
genética e ecológica. Dessa forma, este estudo teve como objetivo estimar a diversidade genética
de uma população de Elaeis guineensis em um fragmento de Mata Atlântica, verificando se há
ocorrência de decréscimos populacionais. Foram realizadas Reações em Cadeia da Polimerase
(PCR) utilizando seis marcadores ISSR, os quais geraram 79 locos, destes 72,15% foram
polimórficos. Os marcadores foram classificados como medianamente informativos, com valor
de PIC médio de 0,492. Em termos de diversidade genética a população apresentou baixos
valores para os índices de diversidade, com valores de 0,266 para o Índice de Nei (He) e 0,396
para o Índice de Shannon (Ho). Com base no dendrograma, construído pelo método UPGMA,
os indivíduos mais semelhantes entre si são o 13 e o 14, já o 6 é mais divergente em relação aos
demais. A análise de gargalo genético mostrou que não ocorreu decréscimo populacional para a
população, tanto no modelo IAM como no SMM, com o valor de p>0,05. A população em estudo
não possui diversidade genética elevada, porém com o decorrer dos anos manteve a riqueza
genética, não apresentando decréscimos populacionais.

Palavras-chave: Variabilidade; Dendezeiro; ISSR.
1. Introdução
O dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) é uma palmeira nativa da África que possui frutos com
uma grossa camada de polpa, rica em fibras e óleos. Seu cultivo ocorre na América Central, na América
do Sul e na Ásia (WAHID, 2005). De acordo com Carvalho (2009) o destaque econômico desta espécie
ocorre devido à sua produtividade oleífera, apresentando elevada produção de óleo e potencial para a
produção de biodiesel.
Entretanto, atividades como pecuária e monoculturas agrícolas vêm reduzindo gradativamente
as áreas de ocorrência da E. guineensis, tornando necessários os estudos que possibilitem a conservação
genética e ecológica desta espécie. Por meio de estudos genéticos é possível obter informações sobre
populações florestais, auxiliando na compreensão de problemas na área de genética de populações
(VIEIRA; CARVALHO, 2008; SILVA et al., 2011). Segundo Assunção (2004) as informações sobre
diversidade genética de populações são necessárias tanto para a criação de metodologias de conservação,
quanto para o melhoramento de espécies.
Algumas pesquisas analisam a variabilidade genética em populações por meio de marcadores
moleculares ISSR (Inter Simple Sequence Repeat), que são considerados eficazes na detecção de
polimorfismo, reprodutíveis entre laboratórios e possuem baixo custo (SANTANA et al., 2011). Assim,
este estudo objetivou estimar a diversidade genética de uma população de Elaeis guineensis em um
fragmento de Mata Atlântica, verificando se há ocorrência de decréscimos populacionais.
2. Material e Métodos
Foram coletadas amostras de tecido vegetal de 15 indivíduos em um fragmento de Mata
Atlântica localizado no município de Macaíba/RN. O material vegetal teve o seu DNA extraído por
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meio do método CTAB proposto por Doyle e Doyle (1987). E em seguida, foi realizada a quantificação
do DNA por meio de espectrofotômetro modelo EpochTM.
Nas reações de PCR foram utilizados seis primers ISSR da Universidade de British Columbia
(UBC primer set #9, Canadá), UBC 807, UBC 822, UBC 825, UBC 826, UBC 827 e UBC 857. O mix
de PCR foi constituído de Tampão IC (10 X), BSA (1,0 mg.ml-1), MgCl2 (50 mM), dNTP (2,5 mM),
primer (2 μM), Taq polimerase (U.μl-1), DNA (diluído 1:50) e água ultra pura, em um volume final de
12 μl por amostra. As PCRs foram realizadas em termociclador (Veriti® 96-Well) sob as seguintes
condições: 94 ºC durante 2 minutos; 37 ciclos de 15 segundos a 94 ºC, 30 segundos a 47 ºC e 1 minuto
a 72 ºC; 7 minutos a 72 ºC; resfriamento até atingir 4,0 ºC.
Os DNAs amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose (1,5% p/v), com a
utilização de corante GelRedTM, tampão de corrida TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA) e marcador de DNA
(ladder) de 100 pares de bases. Em seguida os géis foram fotografados sob luz ultravioleta em um
sistema de fotodocumentação (E-Box VX2).
Foi construída uma matriz binária baseada na presença (1) e a ausência (0) de locos e realizadas
as análises estatísticas. Com o auxílio do programa POPGENE v.1.32 (YEH et al., 1997) foram
analisados os parâmetros de diversidade genética, sendo estes a porcentagem de locos polimórficos,
número de alelos observados, número de alelos efetivos, Índice de Nei e Índice de Shannon. Os valores
representam a média ± erro padrão. O Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC) foi calculado para
medir a eficiência dos iniciadores, utilizando a fórmula abaixo:

Onde,
Pij é a frequência do alelo "j" no marcador "i".
Para construção do dendrograma foi utilizado o programa NTSYS (ROHLF, 1993), pelo método
de agrupamento UPGMA, correlacionando os quinze indivíduos da população em relação à identidade
genética de Nei (1978). E a fim de verificar o efeito de gargalo genético foi usado o programa Bottleneck
1.2.02 (CORNUET; LUIKART, 1997).
3. Resultados e Discussão
A metodologia foi considerada eficiente, gerando número considerável de locos e em boa
resolução. Os seis marcadores ISSR utilizados obtiveram, ao todo, 79 locos, com média de 13,2 por
iniciador. Para a população estudada foram gerados 57 locos polimórficos, correspondente a 72,15% do
total (Tabela 1).
Tabela 1 – Iniciadores ISSR, sequência de nucleotídeos, número de locos e o valor de PIC.
Iniciador ISSR
Sequência (5’ – 3’)
Locos

PIC

UBC 807 (AG)8-T

AGA GAG AGA GAG AGA GT

15

0,489

UBC 822 (TC)8-A

TCT CTC TCT CTC TCT CA

10

0,496

UBC 825 (AC)8-T

ACA CAC ACA CAC ACA CT

11

0,497

UBC 826 (AC)8C

ACA CAC ACA CAC ACA CC

15

0,497

UBC 827 (AC)8G

ACA CAC ACA CAC ACA CG

14

0,479

UBC 857 (AC)8-YG

ACA CAC ACA CAC ACA CYG

14

0,491

13,2

0,492

Média
R = purina (A ou G) e Y = pirimidina (C ou T)
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O PIC foi calculado para cada iniciador individualmente e os valores variaram entre 0,479 a
0,497, com média de 0,492, classificando os iniciadores com medianamente informativos. Os
iniciadores com maiores valores do PIC foram o UBC 825 e o UBC 826, seguidos pelo UBC 822,
mostrando-se eficientes na detecção de polimorfismo entre indivíduos (Tabela 1).
Alguns estudos têm mostrado que com um número reduzido de locos é possível discriminar
genótipos e populações (DENDUANGBORIPANT et al., 2010; BRANDÃO et al., 2011). Em pesquisas
com Mimosa caesalpiniaefolia Araújo et al. (2016) encontraram 78 locos, Costa et al. (2015) utilizando
marcadores ISSR em uma população de Hancornia speciosa obtiveram 63 locos, ambos foram
considerados suficientes para os desenvolvimentos das pesquisas.
A diversidade genética de Nei (He), assumindo o equilíbrio de Hardy-Weinberg, foi de 0,266
(± 0,025) e o Índice de Shannon (Ho) de 0,396 (± 0,036), como mostra a Tabela 2. O índice de Shannon
pode variar entre 0 e 1, sendo 1 o ápice de diversidade de uma população, dessa forma, a população em
estudo apresenta baixo nível de diversidade genética.
Tabela 2 – Medidas de diversidade genética na população de Elaeis guineensis.
n
L / %P
Na
Ne
He
MAT

15

57 / 72,15 %

1,721±0,060

1,453±0,047

0,266±0,025

Ho
0,396±0,036

(n) Tamanho da amostra, (L) locos polimórficos, (%P) porcentagem de locos polimórficos, (Na) Número de alelos
observados, (Ne) Número de alelos efetivos, (He) Índice de Nei, (Ho) Índice de Shannon. Os valores representam
a média ± erro padrão.

Na literatura a maioria dos estudos de diversidade genética envolvendo E. guineensis são
realizados em populações no continente de origem da espécie, a África. Utilizando marcadores RFLP e
isoenzimáticos alguns autores verificaram baixa ocorrência de fluxo gênico entre as populações e
elevada diversidade dentro das populações (MAIZURA et al., 2006; HAYATI et al., 2004).
Rossi et al. (2014), em estudos com populações de Mauritia flexuosa, encontraram valores de
diversidade genética de Nei de 0,238 e Índice de Shannon de 0,355, para a população mais diversa. Já
Costa et al. (2015), trabalhando com uma população natural de Hancornia speciosa, teve índices de
diversidade de Nei (He = 0,18) e índice de Shannon (Ho = 0,26). Para ambas as populações os índices
de diversidade foram considerados baixos, sendo semelhantes ao do presente estudo.
Conforme dendrograma, os indivíduos que mais apresentaram semelhança genética entre si
foram o 13 e o 14, tendo o valor de identidade genética de Nei próximo a 0,90 (Figura 1). Em seguida,
foram visualizados os agrupamentos (11 e 12) e (3 e 9), já o indivíduo 6 foi o que mais divergiu dos
demais.

Figura 1 – Dendrograma da distância genética de Nei entre os indivíduos de Elaeis guineensis.

88

A análise de gargalo genético indicou que a população em estudo não sofreu redução de
tamanho efetivo populacional, com p > 0,005. Apesar de ser uma população com baixos valores de
diversidade, a mesma não sofreu um decréscimo populacional significativo. De fato, observa-se que os
indivíduos de E. guineensis tendem a se apresentar comumente em manchas populacionais, resultado da
fragmentação da vegetação. Costa et al. (2015) verificaram, em pesquisas com Hancornia speciosa, que
a população sofreu um possível decréscimo populacional em curto período de tempo, apresentando
baixa diversidade na população. Santos (2014), em estudos com C. prunifera, verificou a ocorrência de
gargalos genéticos e associou esse fato a constante ação antrópica e a proximidade com rotas de tráfego.
A detecção de decréscimos populacionais é uma das principais alternativas para a seleção de
áreas prioritárias conservação, por meio desse teste é possível compreender sobre a dinâmica
populacional e sobre riscos de extinção. Aumentando dessa maneira a probabilidade de estratégias
conservacionistas serem mais eficazes (LEE et al., 2002; LUIKART et al.,1998).
4. Conclusões
Os marcadores ISSR utilizados foram considerados eficientes, possibilitando estudos e
pesquisas de conservação da espécie.
A população estudada se mostrou pouco diversificada geneticamente.
A análise de decréscimo populacional apontou que a população não sofreu significativa redução,
mantendo sua riqueza genética.
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Resumo

Na região norte do Estado de Minas Gerais, o monocultivo de espécies dos gêneros Eucalyptus sp. e
Pinus sp., assim como o corte de espécies nativas para a produção de carvão vegetal, reduziu
drasticamente a área do Bioma Cerrado, ameaçando de extinção de espécies nativas como a Aroeira-doSertão, o Gonçalo Alves e a Lixeira. Algumas espécies como a Acácia mangium destacam-se na
recuperação de solos com baixa fertilidade devido ao seu potencial de fixação biológica do nitrogênio
no solo, representando uma boa alternativa para a recuperação de áreas com elevado grau de degradação
ambiental. Sendo assim, objetivou-se com o presente estudo, comparar a ecofisiologia das espécies
nativas do cerrado (Aroeira, Lixeira e Gonçalo Alves) com a espécie exótica Acacia mangium. O
trabalho foi realizado em uma área de vegetação nativa antropizada pertencente ao Instituto de Ciências
Agrárias (ICA) situado no município de Montes Claros- MG. Nos meses de abril, maio e junho três
indivíduos adultos de cada espécie foram avaliados quanto a fotossíntese líquida (A), a condutância
estomática (Gs), transpiração foliar (E) e a concentração interna de carbono (Ci) por meio do aparelho
analisador de gás por absorção na faixa do infravermelho IRGA- Infra-red Gas Analyzer, adaptado para
folhas largas. Pode-se concluir que as espécies não diferiram entre si nos parâmetros fisiológicos
avaliados e, em condições de déficit hídrico, as espécies decíduas foram as mais sensíveis em responder
a disponibilidade de água no solo.
Palavras-chave: Fotossíntese Líquida. Carbono. IRGA
1. Introdução
A incidência de áreas degradadas no Brasil vem aumentando significativamente nos
últimos anos devido, principalmente, a utilização indevida de áreas de florestas nativas sem planos
de manejo adequado para a extração de seus recursos. Na região norte do Estado de Minas Gerais,
o monocultivo de espécies dos gêneros Eucalyptus sp. e Pinus sp., assim como o corte de espécies
nativas para a produção de carvão vegetal, reduziu drasticamente a área de vegetação do Bioma
Cerrado, ameaçando a extinção de espécies nativas como a Aroeira-do-Sertão (Myracrodruon
urundeuva), o Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) e a Lixeira (Curatella americana). O
manejo indevido desses cultivos provoca também prejuízos nas características químicas e
biológicas do solo. De acordo com Noffs, Galli e Gonçalves (2011), o conceito de área degradada
refere-se a um ambiente alterado por processos erosivos intensos ou por obras de engenharia que
provocam alteração das características originais que não podem ser recuperadas naturalmente,
exigindo ação antrópica para a promoção de sua recuperação.
Diante disso, destaca-se cada vez mais a importância de estudos que objetivem a
determinação de espécies que possam desempenhar ecologicamente a função das espécies nativas
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exploradas e que sejam viáveis no processo de recuperação dessas áreas, proporcionando melhoria
das condições do ambiente em que se estabelecem.
Algumas espécies leguminosas arbóreas como a Acacia mangium destacam-se na
recuperação de solos com baixa fertilidade devido ao seu alto potencial de fixação biológica do
nitrogênio, disponibilizando-o para absorção de outras culturas e favorecendo a ciclagem de
nutrientes. Sendo assim, a Acácia representa uma boa alternativa para a recuperação de áreas com
elevado grau de degradação ambiental.
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi comparar a ecofisiologia de
espécies nativas do cerrado (Aroeira, Lixeira e Gonçalo Alves) com a Acacia, avaliando a taxa de
fotossíntese líquida, condutância estomática, transpiração foliar e concentração interna de carbono,
analisando a viabilidade da utilização da espécie exótica em um programa de recuperação de áreas
degradadas.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma área de vegetação nativa antropizada pertencente ao Instituto de
Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) situado no município de
Montes Claros- MG, cujas coordenadas geográficas são 16º 41' S e 43º 50' W, no ano de 2014. O clima
da região é caracterizado como tropical típico, quente e semiúmido, com uma estação chuvosa curta
(verão) e outra seca prolongada (inverno) bem definida. Esse clima é caracterizado como Aw, segundo
a classificação de Köppen, ou seja, tropical, com chuvas de verão, temperaturas médias anuais entre 22
e 24°C e pluviosidade média anual entre 1000 e 1200 mm (EMBRAPA, 1979).
Na busca por informações referentes ao longo período de estresse em que as espécies estudadas
são submetidas, as avaliações se deram nos meses de abril, maio e junho. Três indivíduos adultos de
Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium), Lixeira (Curatella
americana) e Acácia (Acacia mangium), totalizando doze árvores, foram avaliados quanto a fotossíntese
líquida (A), a condutância estomática (Gs), transpiração foliar (E) e a concentração interna de carbono
(Ci) por meio do aparelho analisador de gás por absorção na faixa do infravermelho IRGA- Infra-red
Gas Analyzer (ADC Bioscientific, modelo LCPro+) adaptado para folhas largas.
Tratamentos e amostragens
Os indivíduos foram selecionados aleatoriamente em campo, conforme seu vigor e
disponibilidade luminosa, sendo todos adultos e se desenvolvendo naturalmente em campo sem nenhum
tipo de manejo adotado. Em cada um dos doze indivíduos foram avaliadas, em cada mês, três folhas
fitossanitariamente saudáveis, totalmente expandidas, em plena atividade e situadas em galhos na
metade da altura da copa. As avaliações ocorreram no período de 8 às 11h. Esse intervalo de tempo foi
utilizado visto que, segundo Hall et al. (1993), as curvas fotossintéticas de várias espécies apresentam a
máxima atividade no período da manhã e atingem o estado de saturação após este período.
A adaptação procedida no IRGA deu-se com a utilização de um braço dotado de duas hastes
adaptadas para folhas largas, permitindo a avaliação dos parâmetros. Em cada folha, as hastes
permaneceram fechadas até a estabilização do aparelho e armazenamento dos dados, que foram
exportados para posteriores análises. Para cada mês foi calculada a média e o intervalo de confiança por
espécie, os dados foram confrontados usando o teste T de Student a 5% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para a Taxa Fotossintética Líquida (A),
Condutância Estomática (Gs), Transpiração Foliar (E) e Concentração interna de Carbono (Ci) em três
diferentes épocas de avaliação.
Para a espécie Aroeira, nos meses de maio e junho e para a espécie Gonçalo no mês de
junho não foi possível fazer as avaliações porque as plantas encontravam-se sem folhas. A Aroeira e o
Gonçalo são espécies decíduas que perdem suas folhas no período seco como estratégia de diminuir a
perda de água por transpiração (LORENZI, 2008). No Norte do Estado de Minas Gerais, durante o
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período do estudo, a Aroeira parece ser a espécies que responde morfologicamente mais precocemente
ao déficit hídrico.
Tabela 1- Média e intervalo de confiança para Taxa Fotossintética Líquida (A), Condutância Estomática
(Gs), Transpiração Foliar (E) e Concentração interna de Carbono (Ci) em três diferentes épocas de
avaliação.
Espécie

Época

A
Gs
E
μmol m-2 s-1
mol m-2 s-1
mmol m-2 s-1
Abril
2,40±1,05 c
0,06±0,04 b
1,36±0,49 b
Maio
Aroeira
Junho
Abril
7,34±1,57 a
0,21±0,07 a
2,98±1,10 a
Maio
3,87±1,45 b
0,13±0,06 b
2,37±0,87 a
Gonçalo
Junho
Abril
5,56±2,97 b
0,13±0,12 b
4,26±2,00 a
Maio
5,60±1,94 b
0,20±0,10 a
3,23±1,10 a
Lixeira
Junho
2,19±0,67 c
0,09±0,05 b
1,42±0,66 b
Abril
2,88±1,50 c
0,10±0,07 b
1,99±1,24 b
Maio
4,21±1,62 b
0,20±0,18 a
2,22±1,34 b
Acácia
Junho
3,79±1,73 b
0,07±0,05b
1,74±0,97 b
Intervalo de confiança da média a 5% de probabilidade pelo teste T de Student.

Ci
mmol m-2 s-1
297,22±49,73 a
307,78±38,63 a
292,22±37,92 a
304,78±90,01 a
304,00±27,26 a
313,22±45,69 a
282,33±35,16 a
323,56±45,21 a
276,00±44,14 a

Na avaliação realizada no mês de abril as espécies Aroeira e Acácia apresentaram valores
semelhantes de taxa de fotossíntese líquida que foram significativamente menores que os observados
para as espécies Gonçalo e Lixeira, cujas médias dessas duas espécies não diferiram estatisticamente
entre si (TABELA 1).
Os menores valores de taxa de fotossíntese líquida observados nas espécies Aroeira no mês
de abril podem ser atribuídos ao declínio da taxa fotossintética desta espécie ocasionado pelo início do
processo de queda das folhas, em que ocorre redução drástica do metabolismo do indivíduo em resposta
ao déficit hídrico. Pincelli et al. (2010), afirmou que uma pequena diminuição de turgescência celular é
suficiente para causar o fechamento dos estômatos e, consequentemente, tornar a absorção de dióxido
de carbono extremamente difícil, diminuindo sensivelmente a atividade de assimilação de carbono e
taxa fotossintética.
A redução da taxa fotossintética média ao longo das avaliações pode ser explicada pelo
maior déficit hídrico. Com o avanço do déficit hídrico ocorre redução da taxa de assimilação de CO2 e,
consequentemente menor disponibilidade dessa molécula no interior da folha, ocasionada pelo
fechamento dos estômatos em resposta à menor quantidade de água disponível no solo (ROSA et al.,
1991). Prado et al. (2004), em um estudo sobre sazonalidade das trocas gasosas de espécies lenhosas do
Cerrado encontraram resultados semelhantes aos do presente estudo e descreveram que durante o
período mais seco do ano, as taxas de fotossíntese líquida e transpiração foliar descresceram 35% e 33%,
respectivamente. Esses resultados indicam uma estreita relação entre água e balanço de carbono na
estação seca.
Dessa forma, pode-se inferir que a Acácia mangium, espécie exótica no Brasil, apresentou
média igual ou superior a pelo menos uma espécie nativa deste estudo em cada avaliação. É importante
ressaltar que maiores taxas fotossintéticas e consequentemente elevada produção de biomassa implicam
em maior fixação de carbono e maior quantidade de deposição de restos vegetais no solo, fato crucial
para a ciclagem de nutrientes. Segundo Leitão Filho (1993), a capacidade produtiva dos ecossistemas
florestais são diretamente relacionados à capacidade de circulação e acumulação de nutrientes nas
camadas superficiais do solo, pela deposição de material vegetal, é um indicador de recuperação de áreas
degradadas.
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Em relação à condutância estomática (Gs), a espécie Aroeira foi a que apresentou os
menores valores na primeira avaliação, no mês de abril, enquanto as demais espécies avaliadas não
diferiram entre si significativamente (Tabela 1). Esse resultado pode ser atribuído, como discutido
anteriormente, a sensibilidade da aroeira ao déficit hídrico, uma vez que a condutância estomática é um
parâmetro diretamente relacionado a disponibilidade de água para as plantas.
Segundo Chaves et al., (2004), os primeiros efeitos visíveis do déficit hídrico são a
paralisação do crescimento, fechamento dos estômatos e murcha das folhas jovens. O decréscimo da
disponibilidade de água no solo diminui o potencial de água na folha e sua condutância estomática,
promovendo o fechamento dos estômatos (Gholz et al., 1990).
A respeito da transpiração foliar (E), na primeira avaliação, no mês de abril, a Lixeira
apresentou o maior valor médio em relação as demais espécies (Tabela 1). Esses resultados podem ser
atribuído a maior área foliar dessas espécies, como comentado anteriormente, implicando em maior
quantidade de estômatos por folha e, consequentemente, maior taxa de trocas gasosas e perda de água
para a atmosfera. Por outro lado, a Aroeira que é mais sensível em responder ao déficit hídrico foi a que
apresentou o menor valor de transpiração foliar.
De acordo com Paiva et al. (2005), as plantas se limitam a perda de água ocasionando
reduções na condutância estomática e redução nas trocas gasosas. Ainda segundo Mc Dermit (1990), as
plantas ao absorverem CO2 inevitavelmente perdem água por transpiração e o mecanismo de abertura e
fechamento dos estômatos é controlado pela condutância estomática foliar, parâmetro que é utilizado
como indicador de deficiência hídrica. Kramer e Boyer (1995), corroboram essas ideias e descrevem
que o controle da transpiração é feito pelo fechamento estomático, que é o único processo no sistema
solo-planta-atmosfera que possui resposta instantânea. Contudo, como este controle é diretamente
associado à assimilação de CO2 à folha, a condutância estomática deve variar ao longo do tempo, de
forma a haver um mínimo de perdas de água para uma máxima assimilação de CO2. Diante disso, é
possível constatar que a Acácia apresentou médias semelhantes a pelo menos uma espécie nativa em
todas as avaliações.
Quanto a concentração interna de carbono (Ci), nas três avaliações, todas as espécies
apresentaram médias semelhantes (Tabela 1). Mathur; Agrawal e Jajoo (2014), descreveram que a
concentração interna de carbono nas folhas é um parâmetro diretamente relacionado à condutância
estomática e fotossíntese, e que o aumento da temperatura e consequente fechamento dos estômatos
afeta diretamente o conteúdo intercelular de CO2. Marenco e Lopes (2005), afirmam que o crescimento
de uma espécie é determinado não apenas pela assimilação de carbono e consequente concentração deste
elemento no interior da folha, mas por uma combinação de outros fatores como as taxas de respiração,
a translocação de fotoassimilados e superfície foliar que em conjunto, resultam em acúmulo de
biomassa. Diante disso, torna-se possível inferir que maiores taxas de assimilação de carbono pelas
folhas implicam em maior eficiência fotossintética e que as diferenças entre as médias de concentração
interna de carbono das diferenças espécies pode ser atribuída ao controle estomático influenciado pela
disponibilidade hídrica do solo.
4. Conclusões
Em condições de déficit hídrico as plantas decíduas foram as mais sensíveis em responder
a disponibilidade de água no solo. Além disso, a espécie exótica Acacia Mangium apresentou aspectos
fisiológicos semelhantes às espécies nativas em estudo, indicando a viabilidade de sua utilização em
projetos de recuperação de áreas degradadas.
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Efeitos de borda da rodovia BR-101 sobre a mortalidade de árvores na Reserva
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Resumo
Os principais impactos da fragmentação sobre a diversidade florestal estão relacionados aos
efeitos de borda e barreira, que podem ser naturais como um rio, ou artificiais, a instalação de
estradas. Desta forma este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de borda da Rodovia
BR-101 sobre a mortalidade de árvores na Reserva Biológica de Sooretama – ES. Foram
instalados na unidade de conservação dois transectos de 2500m, sendo um a leste e outro a
oeste, ambos paralelos à borda do fragmento. Os indivíduos mortos avistados foram
georreferenciados e tiveram a altura, DAP, nível de decomposição e orientação da queda
aferidos. Foram ajustadas equações para avaliar a morte das árvores com a distância da rodovia
e o diagrama de Roseta foi gerado para mostrar a orientação da queda das árvores e
correlacionar com direção de dados históricos do vento. Foram amostradas um total de 597
árvores, onde a mortalidade da vegetação na área de estudo evidencia um forte efeito de borda
causado pelo vento, decorrente do processo de fragmentação florestal gerado pela rodovia
BR101. Após 200 m para o interior do fragmento, o efeito de borda tende a minimizar seus
impactos na estrutura da vegetação arbórea na trilha O3, mas os efeitos se mantem distribuído
ao longo de toda a L2. A direção de queda sugere que as árvores caem devido ao efeito do
vento, em eventos não periódicos. Conclui-se que há a necessidade de manejar o fragmento
florestal, bem como desenvolver atividades mitigadoras.
Palavras-chave: Ecologia de estradas. Necromassa.

1. Introdução
A fragmentação florestal é um processo que transforma um habitat original em uma série de
pedaços de menor tamanho, isolados entre si por uma nova matriz de habitat, onde no final a área total
não compreende no mesmo tamanho da inicial (BARROS, 2006). Esse isolamento pode ser por causas
naturais como um curso de rio, uma montanha, um lago, ou de causas artificiais, normalmente
oriundas da ocupação humana, como construção de estradas, ferrovias, linhas de energia, telefone
entre outros (FAHRIG, 2003).
Estradas e rodovias pavimentadas tem importante papel na colonização de regiões florestais,
pois facilita o acesso de caçadores, garimpeiros e colonos florestais, bem como a instalação de
estruturas como ferrovias, linhas de telefone e/ou energia. Em contrapartida, geram fragmentação
dessas regiões florestais e, com isso, diversos efeitos na estrutura da matriz do habitat, como os efeitos
de borda (LAURENCE et al., 2009; LAURENCE et al., 2014).
O efeito de borda é um processo de deterioração da qualidade do habitat causado principalmente
por mudanças no microclima relativos à quantidade e qualidade da luz que penetra na floresta, a
umidade do ambiente, e a diminuição da área de forrageamento, agindo também como uma barreira
física para tráfego reprodutivo e genético, a entrada de espécies exóticas (LAURANCE et al., 2002;
LAURENCE et al., 2009; LAURENCE et al., 2014; HADDAD et al., 2015). Essa deterioração é
monotônica, de modo que à medida que se afasta da borda o efeito se reduz.
Uma das consequências do efeito de borda é a perda de espécies de grande porte, que afeta
drasticamente a estrutura da floresta e pode aumentar a largura do efeito de borda, pois além da
entrada de luz pela borda haverá a entrada de luz pelo dossel que era filtrada pela copa das grandes
árvores (LAURANCE et al. 2006). Segundo Laurance et al. (2000), ha maior mortalidade de
indivíduos de grande porte próximos à borda do que no interior de fragmentos florestais na Amazônia.
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Estes autores consideraram as árvores localizadas nos primeiros 300 m como sujeitas ao efeito de
borda na Amazônia.
A preocupação com os impactos ambientais causados pelas rodovias é algo relativamente
recente no Brasil, que se iniciou após mais da metade de nossas rodovias já se encontrarem
construídas (ROCHA, 2006). Na década de 1970 as mais importantes rodovias do Brasil foram
construídas, incluindo a rodovia federal BR 101 (BARROS, 2006), importante vetor da fragmentação
florestal da região norte do Espírito Santo, onde está localizada a Reserva Biológica de Sooretama
(Rebio de Sooretama), uma das formações florestais de maior importância no Estado do Espírito
Santo, a Mata de Tabuleiro, que se estende desde o sul do rio Doce até o limite com a Bahia. A Mata
de Tabuleiro ocorre sobre uma extensa área de planície ou tabuleiro costeiro, de origem do terciário,
com suas espécies distribuídas ao longo de um gradiente climático (sentido litoral-interior), situandose principalmente ao longo da orla marítima, abrangendo as bacias dos rios Itaúnas, São Mateus, Barra
Seca e Doce (INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, 1981). De
forma que poucos estudos até o presente momento foram direcionados a delimitar o efeito de borda
para a mortalidade de árvores na Mata Atlântica.
Diante do exposto, o presente trabalho visa testar a hipótese que a mortalidade das árvores da
Reserva Biológica de Sooretama é maior mais próximo da borda da rodovia BR-101, do que em seu
interior da floresta e avaliar o papel do vento na queda das árvores.
2. Material e Métodos
2.1. Área de estudo
O estudo foi conduzido na Reserva Biológica de Sooretama (Rebio Sooretama), Unidade de
Conservação (UC) de proteção integral localizada na Rodovia Federal, BR 101 Norte, KM 101. A
Rebio possui 27.858,68 mil hectares e está localizada entre as coordenadas geográficas 18° 53’ e
19°05’ de Latitude Sul e 39° 55’ e 40° 15’ de Longitude Oeste, e é cortada por um trecho de 5,1 km da
rodovia BR-101(Figura 01) (INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL,
1981).

Figura 1 – Localização da Reserva Biológica de Sooretama. Os pontos em amarelo representam a
distribuição dos indivíduos arbóreos mortos amostrados nas trilhas dos fragmentos leste e oeste,
divididos pela rodovia BR-101.
A formação vegetal principal da Rebio de Sooretama é a Florestas Ombrófila Densa de Terras
Baixas, ou Mata de Tabuleiro, e de acordo com a classificação Köppen, o clima é do tipo tropical
quente úmido (Am), com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A temperatura anual varia de 23
°C, mas pode passar de 27,4 °C quando máxima e chegar a 15,6 °C quando mínima. A pluviosidade
média anual é de 1202 mm (IBDF, 1981; ICMBIO, 2014).
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Par a avaliação da área de estudo, dois transectos retilíneos de 2500m foram instalados nos
fragmentos divididos pelo trecho da rodovia BR-101 que corta a Reserva Biológica de Sooretama,
sendo um transecto a Oeste e outro no Leste (Figura 1). A estrutura instalada é semelhante a um
módulo do RAPELD do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), para pesquisas ecológicas
de longa-duração, mas que permitem inventários rápidos para avaliação da complementaridade biótica
e planejamento do uso da terra (MAGNUSSON et al. 2005)
2.2 Coleta de dados
As visitas à Unidade de Conservação foram realizadas entre os meses de setembro e dezembro
de 2015, e em fevereiro e abril de 2016.
A coleta de dados foi constituída da procura ativa de árvores mortas a partir dos transectos. As
árvores mortas avistadas com Diâmetro da Altura de Peito (DAP) maior 5 cm foram marcadas,
georreferenciadas (com auxílio de GPS Garmin Monterra 010-01065-00), sua distância (m) em um
ângulo reto (90° graus) do transecto foi mensurada e o ângulo de orientação foi medido. A altura das
árvores mortas caídas foi medido com auxílio de uma trena e as encontradas em pé foram medidas
com auxílio de um clinômetro Suunto PM05.
Os dados foram anotados em uma planilha, com identificação do número do indivíduo,
segmento da trila, distancia (m) do transecto, distancia (m) perpendicular ao transecto, diâmetro da
altura do peito (DAP), ponto de medição do diâmetro (POM), altura, estado de decomposição e
localização do GPS.
2.3 Análise de dados
A partir da localização das árvores mortas em relação ao transecto foi possível calcular a
distância dessa árvore em relação à rodovia. Cada árvore morta corresponde a uma observação.
Para testar a hipótese que a mortalidade de árvores é maior mais próximo da borda da floresta,
foram ajustadas equações do número de árvores mortas em função da distância da rodovia, sendo à
distância subdividida em cinco intervalos sendo estes: 0-200 m, 200 – 400m, 400 – 600m, 600 – 800m
e 800 – 1000m, e posterior Análise do R². O programa “Microsoft Excel (2010)” foi utilizado pra
compilação e análise dos dados.
Diagramas de Roseta (ou rosáceas) foram gerados com o auxílio do programa Stereonet
Software, para possibilitar a visualização dos diferentes ângulos da queda das árvores.
4. Resultados e discussão
Foi registrado um total de 597 indivíduos arbóreos mortos ao longo das duas trilhas (L2 e O3).
A distribuição do número de indivíduos mortos nos 950 m seguintes da trilha L2 demostrou um
padrão uniforme, com poucas alterações nos valores ao longo da trilha (Figura 02). A trilha O3
apresentou uma tendência de diminuição no número dos indivíduos ao longo dos 950 m, mas nos 250
m iniciais ocorreu um acúmulo de indivíduos arbóreos mortos (Figura 02).
Os resultados sugerem que a distância da rodovia não explica a mortalidade de árvores, mas
outras variáveis correlacionadas com a fragmentação florestal causada pela presença da rodovia, as
quais compõem o efeito de borda e podem explicar o processo de mortalidade. Efeitos como a
mudança no microclima onde a luminosidade e umidade do ar e do solo, podem aumentar ou diminuir
(MURCIA, 1995). Outros fatores como a entrada do vento no interior do fragmento, processos de
drenagem ou inundação, erosão, corte de folhagem, invasão por espécies exóticas, contaminação do
solo por metais pesados, já foram estudados em outros locais comprovando que interferem diretamente
nos indivíduos arbóreos, gerando um forte efeito de fragmentação florestal (MURCIA, 1995;
LAURENCE, 2002; HADDAD, 2015).
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Figura 02 - Distribuição do numero de indivíduos mortos ao logo das trilhas leste (L2) e oeste (O3),
na Rebio de Sooretama-ES.
O resultado do diagrama de roseta demostra que as árvores tendem a cair na trilha L2, em uma
angulação entre 91 e 100 graus, o que corresponde a leste. Na trilha O3 as árvores tendem a cair entre
311 e 320 graus, o que corresponde a noroeste (Figura 03). Os resultados apontam que as árvores estão
caindo predominantemente em direção interior da floresta em ambas as trilhas.

Figura - 03. Diagrama de Roseta evidenciando o ângulo de orientação da queda das árvores nas trilhas
L2 e O3

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, a direção e velocidade anual do
vento na região de Linhares no período de 1961-1990, apresentam ventos que intercalam ente nordeste
(NE) e sul (S), com velocidade média de 2,09 m.s-1. Esses dados sugerem que a orientação da queda
dos indivíduos arbóreos e regida pela frequência observada dos ventos na região em eventos atípicos.
Esse efeito somado as características do terreno reforçam os padrões encontrados na vegetação da
borda.
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4. Conclusões
Apesar do nível de mortalidade encontrado na vegetação da área de estudo, evidencia um forte
efeito de borda decorrente da fragmentação florestal durante a construção da rodovia BR101, as
mortes das árvores não podem ser associadas à distância da borda. A direção de queda das árvores não
se mostrou associada com a média histórica dos ventos.
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Resumo
Nas florestas tropicais é comum haver estratificação vertical em função da variação de espécies
e do gradiente de insolação, temperatura, umidade e ventos existentes no interior da mata. Este
estudo teve o objetivo de avaliar a estratificação vertical de um fragmento de Mata Atlântica
localizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, município de Seropédica, RJ. Foram
instaladas dez parcelas de 20x2m para realizar o levantamento florístico e medição da altura total
(m) das espécies arbóreas. As espécies inventariadas foram classificadas em três estratos. Como
resultado, encontraram-se espécies arbóreas em regeneração no estrato inferior; e uma
comunidade arbórea distribuída em dois estratos: médio e superior. No estrato médio verificouse maior diversidade de espécies arbóreas.
Palavras-chave: Estrutura Vertical; Regeneração; Riqueza.

1. Introdução
A Mata Atlântica é um bioma brasileiro composto por diversas fitofisionomias e ecossistemas
associados (GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2005). Em função da exploração descontrolada dos
recursos naturais e da ocupação desordenada do território, a vegetação remanescente nesse bioma é
extremamente fragmentada (RIBEIRO et al., 2009). Assim, por tratar-se de uma das áreas mais ricas em
biodiversidade e, ao mesmo tempo, mais ameaçadas do planeta, a Mata Atlântica é considerada um
hotspot mundial (MYERS et al., 2000).
Estudos sobre a composição e a estrutura desses fragmentos fornecem informações básicas para
tomadas de decisões na aplicação de técnicas de manejo florestal ou conservação destes. Desta forma,
tornam-se necessárias a descrição da estrutura vegetal e a compreensão das relações quantitativas entre
as espécies (RODRIGUES e GANDOLFI, 1996). Tais ações formam o corpo principal do conhecimento
da vegetação de determinado local, permitindo também, inferência sobre outras comunidades ecológicas
relacionadas (SHIMWELL, 1971).
O número de estratos é uma peculiaridade de cada floresta. Está associada às diferenças em
composição de espécies, relações competitivas, restrições ambientais e perturbações antrópicas ou
naturais (LATHAM et al., 1998). Uma floresta pode apresentar, por exemplo, sub-bosque, estrato
inferior, estrato médio e estrato superior (SOUZA e SOUZA, 2004).
Os parâmetros fitossociológicos podem ser analisados pelas estruturas horizontal e vertical. A
estrutura horizontal permite a determinação da densidade, dominância, frequência e importância dos
indivíduos arbóreos na floresta. Já a estrutura vertical analisa o estádio de desenvolvimento dessa
floresta, com base na distribuição das espécies nos diferentes estratos (LONGHI et al., 2005). Essas
análises subsidiam informações sobre o estádio da regeneração e a evolução da floresta no tempo
próximo ao estudo (VELAZCO et al., 2015). Além disso, podem gerar estratégias para a preservação,
conservação e o manejo florestal (ARRUDA et al., 2011).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a estrutura vertical de um fragmento de Mata
Atlântica localizado em Seropédica – RJ.
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2. Material e Métodos
O Fragmento estudado tem aproximadamente 4,5 ha e está localizado no Instituto de Florestas
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, município de Seropédica – RJ (latitude 22°44`Sul,
longitude 43°42`Oeste e altitude média de 26 metros) (Figura 1). O clima, segundo Köppen, é do tipo
Aw, caracterizado por verões chuvosos e invernos secos, tendo média pluviométrica de 1.250 mm e
temperaturas médias mensais variando de 16ºC (junho a julho) a 32°C (janeiro a março). A umidade
relativa média anual é de 73% (INMET, 2015).

Figura 1 – Localização da área de estudo e disposição das unidades amostrais (Imagem do Google
Earth).
Os dados foram coletados em 10 unidades amostrais retangulares com área de 400 m² (20x2 m).
Todos os indivíduos de espécies arbóreas foram identificados e a altura total foi medida com auxílio de
vara graduada. Adotou-se diâmetro altura do peito (DAP) de 10 cm para separar indivíduos em estágio
inicial de regeneração (DAP < 10 cm). Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e estimou-se
os parâmetros: frequência das espécies, altura média e desvio padrão das alturas. Os critérios utilizados
para a separação dos estratos foram os recomendados por Souza et al. (2003) (Tabela 1).
Tabela 1 – Critérios para estratificação vertical da vegetação. Em que: Ai- altura observada; Ā - altura
média da comunidade; SA - o desvio padrão para altura
Estrato
Inferior
Médio
Superior

Critério
Ai< (Ā– SA)
(Ā - SA) ≤ Ai< (Ā + SA)
Ai ≥ (Ā + SA)

3. Resultados e Discussão
Foram mensuradas 101 árvores pertencentes a 22 espécies. Lophanthera lactescens foi a espécie
mais frequente (29 indivíduos) seguida por Albizia guachapele com 21 indivíduos e Erythroxylum
pulchrum com 15 indivíduos. Onze espécies foram representadas por apenas um indivíduo (Tabela 2).
A altura média foi 11,4 m. O valor máximo de altura foi observado em um indivíduo de Lecythis pisonis
que tinha 30 m, seguido por Aleurites moluccana com 28 m e Albizia guachapele com 26 m. Em relação
à altura média por espécie Lecythis pisonis, Elaeis guineensis, Guarea guidonia e Albizia guachapele
apresentaram os maiores valores (Tabela 2 e Figura 2).
Um fator a ser considerado é a diferença entre os estágios de desenvolvimento de indivíduos da
mesma espécie. Observou-se, por exemplo, indivíduos de Ceiba speciosa e Inga laurina em estágio
inicial de regeneração, mas também ocupando o dossel, essa situação explica o valor elevado do desvio
padrão dessas espécies (Tabela 2 e Figura 2).

102

Considerando os critérios de estratificação adotados (Tabela 1) e os valores obtidos para a
comunidade (Tabela 2) foram definidos os estratos inferior (0 – 5 m), médio (5 – 17 m) e superior (> 17
m). Assim, duas espécies estão no estrato inferior, 17 no estrato médio e 3 no estrato superior (Figura
2). Contudo, pela questão da heterogeneidade já abordada, a estratificação por espécie não condiz com
a distribuição real dos indivíduos. Por exemplo, embora as espécies Albizia guachapele e Lophanthera
lactescens, tenham sido caracterizadas como do estrato médio, indivíduos adultos dessas espécies
ocupam o dossel da mata (estrato superior) e indivíduos juvenis ocupam o sub-bosque (estrato inferior).
Tabela 2 – Relação as espécies identificadas, frequência absoluta (Fo), frequência relativa (Fr), altura
média (Ā) e desvio padrão da altura (SA)
Família

Apocynaceae
Facabeae
Fabaceae
Fabaceae
Arecaceae
Fabaceae
Rutaceae
Malvaceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Annonaceae
Salicaceae
Fabaceae
Meliaceae
Fabaceae
Fabaceae

Espécie
Lophanthera lactescens Ducke

Bignoniaceae

Fi

Ā(m)

SA(m)

29

28,71

10,41

-

Albizia guachapele (kunth) Dugand

21

20,79

14,12

-

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil.

15

14,85

8,15

-

Guarea guidonia (L.) Sleumer

6

5,94

14,83

-

Elaeis guineenses Jacq.

4

3,96

14,75

3,47

Piptadenia gonoacantha (Mart) J.F. Macbr

4

3,96

9,25

6,36

Seguieria langsdorffii Moq.

2

1,98

5,00

1,41

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna

2

1,98

13,00

4,99

Inga laurina (Sw.) Willd.

2

1,98

9,25

14,14

Lecythis pisonis Cambess.

2

1,98

20,00

-

Pterogyne nitens Tul.

2

1,98

9,50

-

Morta

1

0,99

7,00

6,79

Aleurites moluccana (L.) Willd.

1

0,99

28,00

-

Annona sp.

1

0,99

15,00

-

Casearia sylvestris Swartz

1

0,99

6,00

12,73

Fabaceae

1

0,99

10,00

-

Guapira opposita (Vell.) Reitz

1

0,99

9,00

6,34

Hymenaea courbaril L.

1

0,99

18,00

8,13

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz

1

0,99

10,00

-

1

0,99

6,00

4,68

1

0,99

7,00

-

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Fabaceae
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
Myrtaceae

F0

Myrciaria sp.

1

0,99

3,50

2,63

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum.

1

0,99

12,00

-
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Figura 2 – Distribuição das espécies nos estratos de acordo com a altura média dos indivíduos e
representação do desvio padrão das alturas. As linhas tracejadas indicam a separação dos estratos
inferior (0 – 5 m), médio (5 – 17 m) e superior (> 17 m).
A estratificação na área pode ser melhor observada através da distribuição dos indivíduos
(Tabela 3).
Tabela 3 – Distribuição em classe dos indivíduos em cada estrato, indicando a frequência dos indivíduos
e a média das alturas de cada estrato
Estrato

Classe

Frequência absoluta

Frequência (%)

Altura média (m)

Inferior

0-5

13

12,87

3,94

Médio

5-17

73

72,28

10,37

Superior

>17

15

14,85

22,8

Total

...

101

100

11,4

O estrato inferior de uma floresta é composto por ervas, indivíduos herbáceos ou árvores em
regeneração (NEGRELLE, 2006). Neste estudo, se os indivíduos em estágio inicial de regeneração
(DAP < 10 cm) fossem excluídos da avaliação, a comunidade arbórea ocuparia somente os estratos
Médio e Superior, de acordo com os critérios adotados para estratificação. Essa análise permitiu
identificar que as espécies arbóreas que mais regeneram dentro do fragmento são Erythroxylum
pulchrum e Lophanthera lactescens.
4. Conclusões
O fragmento florestal estudado possui espécies arbóreas nos três estratos inferior, médio e
superior. Espera-se que a estratificação da floresta se torne mais complexa com a contribuição crescente
de espécies de maior porte para o perfil da floresta. O monitoramento da dinâmica desta vegetação,
através de estudos futuros, será fundamental para avaliar a dinâmica de sucessão e recrutamento neste
fragmento.

104

5. Agradecimentos
Agradecemos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Referências
ARRUDA, D. M.; BRANDÃO, D. O.; COSTA, F. V.; TOLENTINO, G. S.; BRASIL, R. D.; NETO,
D. Â.; NUNES, Y. R. F. Structural aspects and floristic similarity among tropical dry forest fragments
with different management histories in northern Minas Gerais, Brazil. Revista Árvore, Viçosa, v. 35,
n. 1, p. 131-142, 2011.
GALINDO-LEAL, C.; CÂMARA, I. G. Status do hotspot Mata Atlântica: uma síntese. In: GALINDOLEAL, C.; CÂMARA, I. G. (Ed.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. São
Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica. 2005. p. 3-11.
LATHAM, P. A.; ZUURING, H. R.; COBLE, D. W. A method for quantifying vertical forest structure.
Forest Ecology and Management, v. 104, p. 157-170, 1998.
LONGHI, S. J., ARAUJO; M. M., KELLING; M. B., HOPPE; J. M., MÜLLER, I.; BORSOI, G. A.
Aspectos fitossociológicos de fragmento de Floresta Estacional Decidual, Santa Maria, RS. Ciência
Florestal, v. 10, n. 2, p. 59-74, 2005.
MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; DA FONSECA, G. A.; KENT, J.
Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, v. 403, p. 853-858, 2000.
NEGRELLE, R.R.B. Composição florística e estrutura vertical de um trecho de Floresta Ombrófila
Densa de Planície Quaternária. Hoehnea, v.33, n.3, p.261-289, 2006.
RIBEIRO, M. C., METZGER, J. P., MARTENSEN, A. C., PONZONI, F., HIROTA, M. M. Brazilian
Atlantic forest: how much is left and how is the remaining forest distributed? Implications for
conservation. Biological Conservation, v.142, n.6, p1141-1153, 2009.
RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S. Recomposição de florestas nativas: princípios gerais e subsídios
para uma definição metodológica. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, Campinas, v. 2,
n. 1, p. 14-15, 1996.
SHIMWELL, D. W. 1971. The description and classification of vegetation. University of Washington
Press, Seattle.
SOUZA, D. R.; SOUZA, A.L de; GAMA, J.R.V.; LEITE, H.G. Emprego da análise multivariada para
estratificação vertical de florestas inequiâneas. Revista Árvore, v. 27, n. 1, p. 59-63, 2003.
SOUZA, D. R.; SOUZA, A. L. Estratificação vertical em floresta ombrófila densa de terra firme não
explorada, Amazônia Oriental. Revista Árvore, Viçosa, v. 28, n. 5, p. 691-698, 2004.
VELAZCO, S. J. E.; GALVÃO, F.; KELLER, H. A.; BEDRIJ, N. A. Florística e fitossociologia de uma
floresta estacional semidecidual, reserva privada Osununú-Misiones, Argentina. Floresta e Ambiente,
Seropédica, v. 22, n. 1, p. 1-12, 2015.

105

ESTRUTURA DA COMUNIDADE ARBÓREA ADULTA DO REFÚGIO DE VIDA
SILVESTRE MATA DE MIRITIBA – ABREU ELIMA/PE
Cristiane Salazar de Lira 1, Fabiana Estigarribia 2, Lúcia de Fátima Carvalho Chaves 1
1

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: crisitianesalazar03@gmail.com.br

Resumo

O objetivo do trabalho foi estudar as espécies arbóreas e utilizar a forma mais usual de caracterização
da estrutura (vertical e horizontal) da floresta, o levantamento fitossociológico, sendo importante para
ecologia e conservação da área, pois seus resultados farão parte do Plano de Manejo dessa Unidade de
Conservação. O estudo foi realizado no Refúgio da Vida Silvestre Mata da Miritiba com 273,4 ha.
Foram alocadas 20 parcelas permanentes de 10m x 25m distribuídas ao longo de cinco transectos de
100m, perpendicular ao açude Campo Grande, totalizando uma área amostral de 5000 m2 e o critério
de inclusão dos indivíduos foi de CAP > 15,0 cm. As espécies que obtiveram os maiores indíces do
Valor de Importância foram Tapirira guianensis (49,97 %), Cupania revoluta (27,65 %) e Protium
heptaphyllum (26,77 %), comprovando que estas espécies estão bem distribuídas na área, têm
interação biótica, garantindo o sucesso regenerativo da área.
Palavras-chave: Estrutura Florestal, Fitossociologia, Florística.

1. Introdução
Na atualidade, a conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios, em
função do elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais, existentes no Brasil
(CHAVES et al., 2013). Mesmo assim, o Brasil é um dos mais importantes repositórios da
biodiversidade mundial. Porém, o impacto dessas ações antrópicas sobre os ambientes tem feito com
que importantes ecossistemas sejam descaracterizados sem que se tenha conhecimento da sua estrutura
fitossociológica e composição florística das espécies nos diferentes ambientes (SILVA et al., 2008).
De acordo com Rocha (2007), a grande preocupação no conhecimento dos remanescentes que
ainda restam no país, tem levado a um grande avanço nos estudos de comunidades florestais, nas
últimas décadas, principalmente por causa de sua importância para a conservação da diversidade
biológica. Segundo Condé e Tonini (2013), as comunidades arbóreas tropicais são de especial
interesse em estudos de fitossociologia, devido à ampla variedade de padrões e processos relacionados
às suas diversidades.
Os levantamentos fitossociológicos se constituem na coleta e análise de dados que permitem
definir, para uma dada comunidade florestal, a sua estrutura horizontal (expressa pela abundância ou
densidade, freqüência e dominância) e sua estrutura vertical (posição sociológica e regeneração
natural) e sua estrutura dendrométrica (relativa aos parâmetros dendrométricos, como na distribuição
diamétrica e distribuição de volume ou área basal por classe diamétrica) (MEUNIER et. al, 2001).
O presente trabalho utiliza a forma mais usual de caracterização da estrutura (vertical e
horizontal) da floresta, o levantamento fitossociológico, com a finalidade de o Plano de Manejo de
uma Unidade de Conservação em Pernambuco. Estes estudos são essenciais para continuar a embasar
a aplicação dos mecanismos legais de monitoramento e conservação da floresta.
2. Material e Métodos
A pesquisa foi realizada numa área de Mata Atlântica, no Refúgio de Vida Silvestre Mata de
Miritiba, localizada dentro do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante – CIMNC. Essa área
possui 273,4 ha e está situada no extremo Oeste do município de Abreu e Lima com acesso pela
Rodovia PE-27. O Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante – CIMNC está situado a
(07°50'00"S-35°06'00"W), na microrregião da mata setentrional, mesorregião da zona da mata norte
pernambucana (GUIMARÃES, 2008) (Figura 1).

106

Figura1. Localização geográfica da área de estudo, Abreu e Lima, Pernambuco, Brasil.
Fonte: Silva (2016).
Para o estudo fitossociológico da comunidade arbórea foram alocadas 20 parcelas
permanentes de 10m x 25m distribuídas ao longo de cinco transectos de 100m, perpendicular ao açude
Campo Grande, totalizando uma área amostral de 5000 m2.
O critério de inclusão dos indivíduos adotado foi de CAP > 15,0 cm, para cada um dos
indivíduos amostrados foram tomados os seguintes dados: nome vulgar; CAP, mensurada com auxílio
de trena; e altura total, estimada com uso de régua retrátil de 6,0 m de comprimento como referência.
Os indivíduos amostrados no levantamento florístico da comunidade arbórea foram
identificados por meio de comparação com exsicatas no Herbário Sérgio Tavares (HST) do
Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (DCFL/UFRPE). A
identificação taxonômica seguiu o sistema de classificação de APG III (Angiosperm Phylogeny
Groupi, 2009) e para a escrita da sinonímia o site da Flora do Brasil.
A partir dos dados coletados, foram estimados os parâmetros absolutos e relativos de
densidade, dominância e frequência e o valor de importância para caracterização da estrutura com o
auxílio do software Microsoft EXCEL for Windows™ 2010.
3. Resultados e Discussão
Foram mensurados 1024 indivíduos, distribuídos em 26 Famílias, 39 Gêneros, 56 espécies.
Dessas espécies, quatro foram identificadas somente em nível de gênero e apenas um táxon
permaneceu indeterminado. As famílias com maior riqueza foram Fabaceae (10) espécies, em seguida
Melastomataceae (5) e Sapindaceae e Mytaceae (4) (Figura 2).
Tabela 1 – Estutura fitossociológica dos indivíduos adultos em um fragmento de Floresta, no
município de Abreu e Lima – PE. Em que: Ab= Área Basal (m2/há); DA= Densidade absoluta (ind.ha1
); DR = Densidade relativa (%); FA = Frequência absoluta (%);DoA = Dominância absoluta (m2.ha1);
DoR = Dominância relativa (%) e VC = Valor de cobertura (%).
Abᵢ m2/há

DA

DR

DoA

DoR%

FA

FR

VI

Anacardium occidentale L.

0,412

2

0,0977

0,824

0,053

5

0,3145

0,2550

Anadenanthera falcata (Benth.) Speg

2,937

4

0,1953

5,873

0,375

5

0,3145

0,6749

Andira fraxinifoliaBenth

0,201

2

0,0977

0,402

0,026

5

0,3145

0,2285

Bowdichia nitida Spruce ex Benth

19,450

22

1,0742

38,900

2,481

50

3,1447

4,6034

Brosimum guianensis (Aubl.) Huber

32,250

90

4,3945

64,500

4,115

75

4,7170

10,0819

Buchenavia tretaphylla (Aubl.) R. A. Howard.

0,026

2

0,0977

0,052

0,003

5

0,3145

0,2055

ESPÉCIES
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Byrsonima sericea DC..

58,404

110

5,3711

116,808

7,452

75

4,7170

14,3957

Campomanesia sp.
Casearia javitensis Kunth.

0,203

2

0,0977

0,406

2,660

18

0,8789

5,321

0,026

5

0,3145

0,2284

0,339

30

1,8868

1,8472

Casearia sylvestris SW.

0,237

2

0,0977

0,474

0,030

5

0,3145

0,2327

Clusia nemorosa G. Mey.

16,156

26

1,2695

32,312

2,062

20

1,2579

3,7503

Coccoloba mollis Casar.

4,548

Cocoloba sp.

0,350

26

1,2695

9,095

0,580

45

2,8302

2,7932

2

0,0977

0,700

0,045

5

0,3145

0,2472

Cordia superba Cham.

0,675

6

0,2930

1,351

0,086

10

0,6289

0,5887

Cordia toquete Aubl..

4,697

14

0,6836

9,394

0,599

15

0,9434

1,5974

Cupania oblongifolia Mart.

10,935

36

1,7578

21,871

1,395

25

1,5723

3,6772

Cupania racemosa (Vell.) Radlk

2,934

6

0,2930

5,869

0,374

10

0,6289

0,8769

100,045

262

12,7930

200,090

12,766

100

6,2893

27,6551

Erythroxylum nucronatum Benth.

2,680

18

0,8789

5,361

0,342

35

2,2013

1,9546

Cupania revoluta Rolf.
Eschweilera ovata (Cambess.) Miers.

15,549

58

2,8320

31,099

1,984

65

4,0881

6,1788

Guapira opposita (Vell.) Reitz.

5,637

4

0,1953

11,273

0,719

10

0,6289

1,1242

Guapira sp.

1,538

10

0,4883

3,076

0,196

20

1,2579

1,1038

Guatteria schomburgkiana Mart.

6,658

16

0,7813

13,316

0,850

10

0,6289

1,8404

Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson.

26,125

82

4,0039

52,250

3,334

75

4,7170

8,9097

Hymenaea courbaril L.

11,581

14

0,6836

23,163

1,478

20

1,2579

2,5806

Indeterminada

0,516

2

0,0977

1,032

0,066

5

0,3145

0,2683

Inga capitata Desv.

1,695

6

0,2930

3,389

0,216

15

0,9434

0,8237

Inga thibaudiana DC.

6,871

26

1,2695

13,743

0,877

40

2,5157

2,9848

Inga cayennensis Sagot ex Ducke

0,772

4

0,1953

1,543

0,099

5

0,3145

0,3986

Maytenus distichophylla Mart. ex Reiss

0,229

2

0,0977

0,458

0,029

5

0,3145

0,2317

Miconia affinis DC.

4,246

10

0,4883

8,492

0,542

20

1,2579

1,4494

Miconia cuspidata (Mart.) Naudin.

0,983

2

0,0977

1,966

0,125

5

0,3145

0,3279

Miconia hypoleuca (Benth.) Triana.

3,444

20

0,9766

6,888

0,440

35

2,2013

2,1498

Miconia prasina (SW.) DC.

6,806

44

2,1484

13,612

0,868

55

3,4591

4,1699

Miconia sp.

0,420

2

0,0977

0,840

0,054

5

0,3145

0,2561

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

1,774

12

0,5859

3,548

0,226

20

1,2579

1,2316

Myrcia splendens (SW.) DC.

0,337

2

0,0977

0,674

0,043

5

0,3145

0,2455

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

8,555

60

2,9297

17,110

1,092

65

4,0881

5,3840

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze.

0,577

6

0,2930

1,154

0,074

15

0,9434

0,6810

Ocotea glomerata (Nees) Mez

5,805

26

1,2695

11,609

0,741

35

2,2013

2,7440

Ocotea longifolia Kunth.

2,383

14

0,6836

4,766

0,304

30

1,8868

1,6166

Pera glabrata (Schott) Ball.

22,948

46

2,2461

45,896

2,928

40

2,5157

6,0128

Plathymenia reticulada Benth

14,591

24

1,1719

29,181

1,862

35

2,2013

3,7674

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.

2,084

8

0,3906

4,168

0,266

10

0,6289

0,8662

Protium giganteum Engl.

4,295

6

0,2930

8,590

0,548

10

0,6289

1,0506

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.

69,412

324

15,8203

138,824

8,857

100

6,2893

26,7736

Samanea saman (Jacq.) Merr.
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm &
Frodin

1,166

4

0,1953

2,331

0,149

5

0,3145

0,4488

30,775

78

3,8086

61,549

3,927

75

4,7170

9,3078

Schoepfia brasiliensis A.D.C.

0,235

4

0,1953

0,469

0,030

10

0,6289

0,4349

Simarouba amara Aubl.

19,559

26

1,2695

39,117

2,496

45

2,8302

4,7086

Swartzia pickellii Killip ex Ducke

0,500

2

0,0977

1,000

0,064

5

0,3145

0,2663
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Talisia esculenta(A.St.-Hil.) Radlk.

0,637

6

0,2930

1,274

0,081

5

0,3145

0,4791

225,236

392

19,1406

450,472

28,740

100

6,2893

49,9771

Thyrsodium spruceanum Benth.

3,462

20

0,9766

6,924

0,442

25

1,5723

1,9425

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

0,219

2

0,0977

0,438

0,028

5

0,3145

0,2304

Xylopia frutescens Aubl.

16,346

34

1,6602

32,693

2,086

35

2,2013

4,4796

Tapirira guianensis Aubl..

Neste estudo, as espécies de maiores VI foram Tapirira guianensis, Cupania revoluta e
Protium heptaphyllum. Trabalhos como os de Costa Jr. (2008), Lins-e-Silva e Rodal (prelo) e Siqueira
et al. (2001) também concluíram que a elevada densidade de indivíduos T. guianensis, na área, indica
o processo de antropização do fragmento passou considerando que a espécie é encontrada em diversos
estágios de desenvolvimento.
A T. guianensis tem caráter de pioneirismo e agressividade competitiva, somados à sua
tolerância higromórfica e boa interação biótica, garante o sucesso regenerativo em ambientes
fortementes edáficos e também com influência antrópica (KAGEYAMA; GANDARA, 2000).
Estudo realizado por Pinto et al. (2005) sobre a distribuição das espécies ao longo do gradiente
de umidade do solo de nascentes pontuais da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, em Lavras,
Minas Gerais, Tapirira guianensis e Protium heptaphyllum aparecem como as mais abundantes, tanto
em ambientes úmidos, quanto em solos bem drenados. Com isso, pode-se inferir que essas espécies
são bem adaptadas às condições locais.
Quanto as espécies pouco representativas de acordo com Battilani et al. (2005), é muito
comum em estudo fitossociológico a ocorrência de números elevados de espécie representadas por
poucos indivíduos dentro da área de estudo.
Figura 2 - Relação das 10 espécies que apresentam maiores números de indivíduos adultos da
população amostrada, em um fragmento de floresta no Município de Abreu e Lima-PE

Conclusões
De acordo com os resultados obtidos no estudo da estrutura da vegetação arbórea adulta do O
Refúgio de Vida Silvestre Mata de Miritiba, constatou-se área basal foi mais influenciada pelo número
de indivíduos de que pelo valor elevado de diâmetro, e que as principais espécies encontradas com
maior VI foram classificadas como secundárias iniciais, sugerindo que a referida área encontra-se em
estágio inicial de regeneração.
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Resumo
O conhecimento da estrutura de populações pode evidenciar os hábitats onde as espécies
têm condições favoráveis para se estabelecer, bem como poderá determinar a
viabilidade ou não do uso sustentável dessas espécies. Nesse contexto, o trabalho tem
como objetivo caracterizar a população de Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg
em um fragmento de Floresta Estacional Decidual ripária no noroeste do Rio Grande do
Sul. Para amostragem da vegetação foram instaladas 18 parcelas de 200 m², distribuídas
em faixas sistemáticas equidistantes 40 entre si e instaladas perpendicularmente ao leito
do rio. Foram amostrados os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm.
Foram amostrados 97 indivíduos de Actinostemon concolor no estrato arbóreo, o que
equivale a 269 indivíduos/ha. A espécie teve elevada frequência absoluta, ocorrendo em
94% das parcelas analisadas. O valor de dominância absoluta da espécie é relativamente
baixo (0,8533 m²/ha). A. concolor obteve elevado valor de importância (VI= 29,4%),
demonstrando estar adaptada e estabelecida no fragmento estudado. Esta afirmação foi
reforçada pela análise distribuição diamétrica que teve tendência à exponencial
negativa, evidenciando capacidade de renovação do estrato arbóreo após perturbação.
Conclui-se que A. concolor, uma espécie clímax tolerante à sombra, é plenamente
adaptada ao sub-bosque da floresta com estrutura pouco alterada, onde o dossel
proporciona maiores condições de sombreamento e, assim, restringe o estabelecimento
de espécies não adaptadas.
Palavras-chave: Fitossociologia; Mata ciliar; Sub-bosque.

1. Introdução
A espécie Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg., pertencente à família Euphorbiaceae,
possui ampla distribuição pelas demais regiões do Brasil, sendo nativa do estado do Rio Grande do Sul.
É conhecida popularmente por guamirim, laranjeira-brava, laranjeira-do-mato, entre outros. A espécie
é utilizada para lenha, fabricação de carro de boi, para confecção de ferramentas para marcenaria e
também é empregada na construção civil (BOTREL et al., 2006).
Diante do potencial uso da espécie, que é pouco conhecido e divulgado, da sua ampla ocorrência
em território nacional e para evitar a exploração desordenada dos recursos naturais, tornam-se
necessárias pesquisas sobre as populações existentes. Tal afirmação é corroborada por Paludo et al.
(2009), onde os autores enfatizaram que o entendimento do comportamento da espécie em populações
naturais é necessário tanto para manejo adequado quanto para a elaboração de práticas de conservação.
Nesse contexto, o trabalho objetivou caracterizar as populações de Actinostemon concolor em Floresta
Estacional Decidual ripária no noroeste do Rio Grande do Sul.
2. Material e Métodos
A área de estudo está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, no Rio Grande do Sul, situada
a norte-noroeste do estado. O fragmento possui 13 ha, está situado na localidade Pinheiro Machado,
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município de Guarani das Missões, na coordenada central 28º13’10,88” S e 54º36’03,36” O. O
fragmento possui em suas adjacências áreas de cultivo agrícola e limita-se a oeste com o rio.
A altitude média da área é de 170 m e o relevo é suave ondulado, onde predominam, segundo
Streck et al. (2008), solos profundos do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico. O clima da região é do
tipo Cfa (subtropical úmido, com verão quente), de acordo com a classificação climática de Köppen
(ALVARES et al., 2013). As chuvas são bem distribuídas durante o ano, com precipitação pluviométrica
anual em torno de 1800 mm. A temperatura média anual do ar é 21 ºC (WREGE et al., 2011). A
vegetação estudada pertence à região fitoecológica da Floresta Estacional Decidual, sendo identificadas
as formações Aluvial e Submontana (IBGE, 2012).
Para amostragem da vegetação foram instaladas 18 parcelas com dimensões de 10 m x 20 m
(200 m²) no ano de 2015. As parcelas foram distribuídas na vegetação em faixas sistemáticas, onde estas
estão distanciadas 40 m entre si e perpendiculares ao curso do rio. Nas faixas foi mantida a distância de
20 m entre o fim de uma parcela e o início de outra. O estrato arbóreo foi inventariado em todas as
parcelas, onde incluíram-se todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm. Os
indivíduos foram identificados e tiveram as seguintes variáveis medidas: circunferência à altura do peito
(CAP), para posterior cálculo do DAP, e altura total (H). A nomenclatura das espécies foi conferida na
Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2015) e a delimitação das famílias seguiu o sistema de
classificação Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009).
Foram determinados parâmetros fitossociológicos como densidade, frequência, dominância e
valor de importância para a espécie. A estrutura diamétrica foi caracterizada pela densidade de
indivíduos em classes 1,0 cm, devido à baixa amplitude de variação dos diâmetros medidos (5,0 cm ≤
DAP ≤ 10 cm). As densidades observadas nas classes diamétricas foram ajustadas segundo a equação
de Meyer (SCHNEIDER; FINGER, 2000). A estrutura hipsométrica foi avaliada por meio da densidade
de indivíduos observada em classes de altura com intervalo de 1 m.
3. Resultados e Discussão
Foram amostrados 97 indivíduos arbóreos de Actinostemon concolor, o que equivale à
densidade absoluta (DA) de 269 indivíduos/ha. A espécie teve elevada frequência absoluta, ocorrendo
em 94% das parcelas analisadas, e o valor de dominância absoluta (DoA) foi 0,8533 m²/ha, o qual é
considerado baixo em comparação as principais espécies do fragmento (sensu ANDRZEJEWSKI,
2016). Esses resultados indicam que A. concolor teve boa distribuição no fragmento florestal, verificada
pelo alto valor de frequência nas parcelas.
A reduzida área basal pode ser atribuída à elevada abundância de árvores com diâmetro
pequeno. Entretanto, destaca-se que a população de A. concolor avaliada no presente estudo teve
parâmetros populacionais mais desenvolvidos do que a população amostrada por Lucheta et al. (2015),
em uma floresta estacional ripária do Rio Taquari, Lajeado-RS (DA= cinco indivíduos/ha; DoA= 0,020
m²/ha). As diferenças observadas entre os estudos podem resultar condições de conservação da floresta,
como maior ou menor exploração seletiva ocorrida no passado. O baixo valor de dominância de A.
concolor em relação às principais espécies da comunidade arbórea ocorreu devido as características
dendrométricas da espécie, que não atinge elevados valores de diâmetro (DAP máximo= 10,0 cm) e
altura (altura máxima= 8,5 m), sendo definida por Marchi e Jarenkow (2008) como espécie típica do
sub-bosque, com indivíduos de pequeno porte (Tabela 1).

112

Tabela 1 – Atributos dendrométricos de Actinostemon concolor em uma floresta ripária do Rio Ijuí.
Guarani das Missões, RS, 2015. (Fonte: os autores).
Variável

Média

Mínimo

Máximo

Desvio padrão

DAP (cm)

6,3

5,0

10,0

1,1

Altura total (m)

6,1

3,8

8,5

1,2

Foram inventariados todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm.

Actinostemon concolor obteve elevado valor de importância (VI= 29,4%), devido a maior
abundância desta espécie e alta frequência nas parcelas, apesar do baixo valor de dominância. O alto
valor de importância evidencia que a A. concolor está adaptada ao fragmento florestal estudado.
Marcuzzo (2012) avaliando algumas comunidades arbóreas de Floresta Estacional Decidual e Marchi e
Jarenkow (2008), em mata ribeirinha no rio Camaquã, também verificaram a elevada densidade desta
espécie, bem como Budke et al. (2004) constataram que a espécie teve maior VI em floresta decídua
ripária.
Constatou-se que a espécie teve distribuição diamétrica com tendência a exponencial negativa
(J invertido), conforme a Figura 1. Dessa forma, podemos inferir que esta espécie possui capacidade em
estabelecer populações bem estruturadas em condições similares na região. O padrão obtido pela espécie
evidencia que a mesma possui capacidade de renovar o estrato arbóreo caso ocorra alguma perturbação,
sendo que tal capacidade autoregenerativa, segundo Nascimento; Felfili e Meirelles (2004), está
relacionada ao equilíbrio entre as taxas de ingresso e mortalidade. Como característica desta tendência,
houve concentração de maior número de indivíduos na menor classe de diâmetro (5,0 ≤ DAP < 6,0 cm)
e na segunda classe (6,0 ≤ DAP < 7,0 cm). Essa condição também reflete o potencial da continuidade
na colonização do espaço, com boa condição de autoregeneração da espécie (CUNHA; SILVA JUNIOR,
2012; CALLEGARO; ARAÚJO; LONGHI, 2014).

Densidade observada

Densidade estimada

Figura 1 – Densidade de indivíduos de Actinostemon concolor em classes de diâmetro e classes de
altura em uma floresta ripária do Rio Ijuí. Guarani das Missões, RS, 2015. (Fonte: os autores)
Em relação à estrutura hipsométrica, nota-se uma tendência à distribuição normal, concentrando
maior densidade nas classes intermediárias de altura, apesar da classe central ter apresentado densidade
inferior às adjacentes (5,8 m ≤ altura total < 6,8 m: 47 indivíduos/ha). Segundo Scipioni, Galvão e
Longhi (2013), Actinostemon concolor é classificada como clímax tolerante à sombra. Essa
classificação, indica que a espécie pode se desenvolver sob sombreamento, podendo atingir a maturidade
no dossel ou antes de alcançar o dossel. Nesse sentido, verificou-se no fragmento que locais com dossel
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mais fechado favoreceram a abundância da espécie, informação que corrobora com a classificação
sucessional da mesma. Os autores também determinaram que a espécie tem a autocoria como síndrome
de dispersão, ou seja, é dispersada por gravidade e explosão. A autocoria está relacionada a dificuldade
da espécie em se dispersar por longas distâncias, fato esse que pode explicar parcialmente a elevada
abundância de árvores em determinado fragmento e a baixa abundância em outros fragmentos, um
aspecto constatado por Andrzejewski (2016).
No presente estudo, verificou-se durante a realização do inventário que Actinostemon concolor
teve maior número de indivíduos nas parcelas com maior cota de altura em relação ao nível do rio.
Assim, pode-se inferir que a espécie não é adaptada a elevado grau de hidromorfismo no terreno.
5. Conclusões
Actinostemon concolor é uma espécie típica de sub-bosque, pois não tem elevados valores
morfométricos (diâmetro e altura), sendo capaz de se desenvolver e amadurecer sob condições de
sombreamento. A espécie teve boa distribuição no fragmento florestal, verificada pelos altos valores de
densidade e frequência. A distribuição diamétrica de A. concolor evidenciou que a espécie é capaz de
estabelecer populações bem estruturadas na floresta em questão. A análise estrutural como um todo
indicou que A. concolor é plenamente adaptada à floresta ripária pesquisada, preferindo ambiente onde
o solo tem menor influência hídrica.
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Resumo
O bioma Cerrado é considerado um hotspot de biodiversidade e possuidora de alto grau de
endemismos com cerca de 44 % de todas as espécies de plantas listadas para o bioma. O
objetivo foi realizar o estudo fitossociológico da Unidade de Conservação denominada Área de
Relevante Interesse Ecológico Entre Rios (ARIER), localizada no município de Ipameri Goiás, Brasil. A ARIER foi criada pela Lei Municipal 2.983 de 18 de Setembro de 2014 e
atualmente é gerida pela SEMMA, possui 9,59 hectares onde predomina o solo Latossolo
Vermelho Amarelo Distrófico. No levantamento fitossociológico utilizou-se o método ponto
quadrante, onde foram amostrados 50 pontos em 2 transectos., com distancia entre os pontos
de 10m, totalizando 500 metros lineares amostrados. Foram coletados o diâmetro, altura e
distância do ponto amostral para todos os indivíduos arbóreo-arbustivos vivos ou mortos com
diâmetro a altura do peito (DAP) igual ou maior que 5cm. Foram analisados os parâmetros
fitossociológicos: índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), equabilidade de Pielou (J),
densidade relativa (DR), dominância relativa (DoR), frequência relativa (FR) e índice de valor
de importância (IVI). Foram amostrados 200 indivíduos, identificadas 102 espécies de plantas,
pertencentes a 89 gêneros e 49 famílias. As famílias mais ricas foram Fabaceae, Rubiaceae e
Vochysiaceae. O índice de diversidade de Shannon-Wiener obtido neste estudo foi de
(H'=4.23) e a equabilidade (0,91).
Palavras-chave: Unidade de Conservação; Biodiversidade; Flora.

1. Introdução
O bioma Cerrado abriga em toda sua extensão 12% das espécies de plantas conhecidas no
Brasil (KLINK; MACHADO, 2005). Este possui aproximadamente 2 milhões de Km2, principalmente
no Planalto Central. Atualmente o Bioma é considerado um hotspot de biodiversidade, possuindo alto
grau de endemismos, cerca de 44% de todas as espécies de plantas listadas para o bioma
(MITTERMAYER et al., 2004). Tornando assim, o inventario da flora dos remanescentes de cerrado
fundamental para a criação de medidas conservacionista.
Este trabalho objetivou realizar o estudo fitossociológico da Unidade de Conservação
denominada Área de Relevante Interesse Ecológico Entre Rios, localizada no município de Ipameri Goiás, Brasil.
2. Material e Métodos
Caracterização da Área de Estudo
A Área de Relevante Interesse Ecológico Entre Rios foi criada pela Lei Municipal 2.983 de 18
de Setembro de 2014 e atualmente é gerida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMMA). A Unidade de Conservação possui 9,59 hectares e está localizado no município
de Ipameri-GO, na região Sudeste do estado de Goiás. A Unidade de Conservação esta localizada sob
as coordenadas 17°43'22.61"S e 48°10'51.78"O, com altitude média de 750m.
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O solo predominante na área é Latossolo Vermelho Amarelo. O clima da região corresponde
ao tipo Aw Köppen, caracterizado por duas estações bem definidas, sendo uma quente e chuvosa,
estendendo-se de novembro a março, e outra seca, de abril a outubro.
Inventário e análise da vegetação
No levantamento fitossociológico utilizou-se o método ponto quadrante, onde foram
amostrados 50 pontos em 2 transectos. A distância entre os pontos foi de 10m, totalizando 500 metros
lineares amostrados. Nestes pontos foram coletados o diâmetro, altura e distância do ponto amostral
para todos os indivíduos arbóreo-arbustivos vivos ou mortos com diâmetro a altura do peito (DAP)
igual ou maior que 5cm. Foram analisados os seguintes parâmetros fitossociológicos: índice de
diversidade de Shannon-Wiener (H’), equabilidade de Pielou (J), densidade relativa (DR), dominância
relativa (DoR), frequência relativa (FR) e índice de valor de importância (VI) (MATTEUCCI;
COLMA, 1982).
Os indivíduos foram identificados utilizando o criterio de classificação das angiospermas APG
III (APG III, 2009). A nomenclatura das espécies foi padronizada de acordo com o The Plant List - A
working list of all plant species (http://www.theplantlist.org/).
3. Resultados e Discussão
Foram amostrados 200 indivíduos, identificadas 102 espécies de plantas, pertencentes a 89
gêneros e 49 famílias. As famílias mais ricas foram Fabaceae (15 gêneros e 16 espécies), Rubiaceae
(sete gênero e oito espécies) e Vochysiaceae (três gêneros e cinco espécies). As espécies que
apresentaram os maiores valores de importância foram Matayba elaeagnoides Radlk., Protium
heptaphyllum (Aubl.) Marchand., Myrcia splendens (Sw.) DC., Copaifera langsdorffii Desf. e
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns (Tabela 1). Resultados semelhantes foram encontrados
por HIGUCHI et al., (2016) em Floresta Ombrófila Mista onde obteve alto valor de IVI para Matayba
elaeagnoides Radlk.. FERREIRA et al., (2015) estudando cerrado sensu stricto obteve alto valor de
IVI para Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand., enquanto que SILVA et al., (2013) em Mata Ciliar
onde obteve alto valor de IVI para Myrcia splendens (Sw.) DC.. RIBEIRO; FELFILI (2015) em Mata
de Galeria obteve alto valor de IVI para Copaifera langsdorffii Desf.
Esta reserva é uma área cuja vegetação foi alterada por processos antrópicos, mas que
posteriormente regenerou-se naturalmente, contribuindo, portanto, para composição de espécies
encontrada neste estudo. O processo antrópico criou no passado uma grande erosão, com afloramento
do lençol freático no interior da Unidade de Conservação, proporcionando a colonização da área mais
úmida por espécies provenientes das Matas. Em contra partida a cobertura vegetal do entorno
prevalece a de cerrado.
Na Área de Relevante Interesse Ecológico, 67 das espécies foram representadas por apenas um
indivíduo (Tabela 1), correspondendo a 33,5% do total de espécies amostradas. Segundo Oliveira e
Amaral (2004) espécies com apenas um indivíduo podem ser consideradas como raras apenas no
conceito numérico para uma determinada área, num determinado momento, e não necessariamente do
ponto de vista biológico.
Tabela 1 - Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas ao longo da Área de
Relevante Interesse Ecológico "Entre Rios" no município de Ipameri-GO, 2016. Legenda: NI - número
de indivíduos, DR - densidade relativa (%), DoR - dominância relativa (%), FR - frequência relativa
(%) e VI - Valor de importância (%). (Fonte: os autores).
Espécies
Matayba elaeagnoides Radlk.
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.
Myrcia splendens (Sw.) DC.
Copaifera langsdorffii Desf.
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns
Cipo
Siparuna guianensis Aubl.
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
Morta

NI
13
14
13
6
1
9
7
3
4

DR
6.5
7
6.5
3
0.5
4.5
3.5
1.5
2

FR
5.59
5.03
5.59
3.35
0.56
3.35
3.35
1.12
2.23

DoR
11.17
7.87
2.59
7.20
11.90
0.52
1.04
5.14
3.00

VI
23.25
19.90
14.68
13.55
12.96
8.38
7.89
7.76
7.23
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Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
Inga laurina (Sw.) Willd.
Hymenaea courbaril L.
Bowdichia virgilioides Kunth
Hyeronyma alchorneoides Allemão
Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze
Sclerolobium paniculatum Vogel
Calophyllum brasiliense Cambess.
Ormosia arborea (Vell.) Harms
Astronium fraxinifolium Schott
Diospyros hispida A.DC.
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.
Cecropia pachystachya Trécul
Myrsine gardneriana A. DC.
Diospyros inconstans Jacq.
Pouteria torta (Mart.) Radlk.
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.
Qualea parviflora Mart.
Zanthoxylum riedelianum Engl.
Ilex affinis Gardner
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Terminalia argentea Mart.
Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine
Dimorphandra mollis Benth.
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Vochysia tucanorum Mart.
Roupala montana Aubl.
Nectandra nitidula Nees & Mart.
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul
Cupania vernalis Cambess.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Guettarda pohliana Müll. Arg.
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.
Machaerium opacum Vogel
Rubiaceae sp.
Caryocar brasiliense A.St.-Hil.
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.
Lithraea molleoides (Vell.) Engl.
Plathymenia reticulata Benth.
Inga edulis Mart.
Byrsonima intermedia A.Juss.
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna
Erythroxylum tortuosum Mart.
Palicourea rigida Kunth
Curatella americana L.
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.
Neea theifera Oerst.
Dalbergia miscolobium Benth.
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec.
Palicourea marcgravii A.St.-Hil.
Zeyheria montana Mart.
Strychnos pseudoquina A. St.-Hil.
Annona coriacea Mart.
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.
Erythroxylum sp.
Hirtella glandulosa Spreng.

2
4
5
2
3
4
2
1
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2.5
1
1.5
2
1
0.5
1
1
1.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1.5
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1.12
2.23
1.68
1.12
1.68
1.68
1.12
0.56
1.12
1.12
1.68
0.56
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
0.56
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56

4.81
1.94
1.91
3.52
1.95
0.75
1.72
2.61
1.50
1.50
0.31
2.34
1.24
1.15
1.05
1.01
0.76
0.73
0.16
0.60
1.60
0.44
0.39
0.26
0.22
0.19
0.19
0.16
0.14
1.01
0.92
0.37
0.84
0.69
0.69
0.55
0.55
0.49
0.49
0.43
0.43
0.37
0.32
0.32
0.32
0.32
0.27
0.27
0.27
0.23
0.23
0.23
0.23
0.19
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

6.93
6.18
6.09
5.63
5.13
4.43
3.84
3.67
3.62
3.61
3.49
3.39
3.35
3.26
3.16
3.13
2.88
2.85
2.78
2.72
2.66
2.56
2.51
2.38
2.34
2.31
2.31
2.28
2.26
2.07
1.98
1.93
1.90
1.75
1.75
1.61
1.61
1.55
1.55
1.49
1.49
1.43
1.38
1.38
1.38
1.38
1.33
1.33
1.33
1.29
1.29
1.29
1.29
1.25
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
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Hirtella sp.
Maprounea guianensis Aubl.
Bauhinia forficata Link
Coccoloba mollis Casar.
Connarus suberosus Planch.
Emmotum nitens (Benth.) Miers
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.
Aspidosperma macrocarpon Mart.
Cardiopetalum calophyllum Schltdl.
Diospyros sp.
Diplusodon microphyllus Pohl
Dipteryx alata Vogel
Styrax pohlii A. DC.
Vochysia sp.
Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Casearia rupestris Eichler
Davilla elliptica A.St.-Hil.
Miconia elegans Cogn.
Alibertia sp.
Annona crassiflora Mart.
Aspidosperma subincanum Mart. ex A.DC.
Brosimum gaudichaudii Trécul
Campomanesia lundiana (Kiaersk.) Mattos
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Dicksonia sellowiana Hook.
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos
Helicteres brevispira A.Juss.
Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson
Kielmeyera rubriflora Cambess.
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.
Piper aduncum L.
Qualea grandiflora Mart.
Salvertia convallariodora A. St.-Hil.
Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Total geral

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
200

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
100

0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
100

0.15
0.15
0.12
0.12
0.12
0.12
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
100

1.21
1.21
1.18
1.18
1.18
1.18
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.13
1.13
1.13
1.12
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
300

O índice de diversidade de Shannon-Wiener obtido neste estudo foi de (H'=4,23) e a
equabilidade (0,91), valores superior a maioria dos estudos fitossociológicos no Brasil Central, porém
é compreensível devido a ocorrência de espécies típicas de fitofisionomias diferentes (Mata ciliar,
Mata de galeria, Floresta estacional e Cerrados) que elevam a diversidade local. Assim, nota-se que a
Área de Relevante Interesse Ecológico possui grande biodiversidade para a comunidade arbóreo
arbustivo (LOPES et al., 2002).
Dessa forma, podemos deduzir que a área estudada apresentou alta abundância de espécies,
tendo a ocorrência de indivíduos de diversas fitofisionomias diferentes, sendo essa alta diversidade
razão para a criação desta Unidade de Conservação de âmbito municipal.
4. Conclusões
A área estudada apresenta riqueza florística em decorrência de apresentar características de
Mata Ciliar e Floresta Semidecídua, porém predomina a vegetação de cerrado senso stricto.
Este remanescente apresentou alta diversidade apesar do tamanho de sua extensão, provando a
importância da preservação de fragmentos menores.
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RESUMO
A arborização urbana é o conjunto de elementos arbóreos dentro das cidades, sendo de
fundamental importância principalmente nos grandes centros, pois garante o bem estar dos
habitantes daquela região pela melhoria das condições ambientais que a arborização pode
oferecer. Assim, este trabalho teve o objetivo de efetuar o levantamento qualitativo e
quantitativo para diagnóstico das espécies arbóreas da cidade de Cruzeiro do Sul para fins de
tomada de decisão do poder público na arborização urbana. Por meio da utilização de imagens
de satélites a área urbana foi dividida em 158 quarteirões, dos quais 30 foram analisados. A
metodologia estatística utilizada foi a amostragem casual simples, que tomou como unidade
amostral o quarteirão, por demonstrar ser a mais adequada e prática. Por fim, nas 30 unidades
amostrais totalizamos 108 indivíduos, uma média de 3,60 árvores por quarteirão, e 4,10
árvores por quilômetro de calçada. De acordo com a metodologia descrita constatou-se que os
resultados para o município de Cruzeiro do Sul foram mais satisfatórios que os obtidos na
capital Rio Branco, no entanto, estes ainda são considerados baixos tendo como satisfatórios
uma totalidade de 100 árvores por quilômetro de calçada.
Palavras-chave: Arborização; Vegetação Urbana; Cruzeiro do Sul.
INTRODUÇÃO
Nas cidades, a arborização traz inúmeros benefícios como filtragem de ruídos,
amenização da poluição sonora, melhoria na qualidade do ar, aumentando a umidade do ar,
diminuição da temperatura, protegendo os prédios dos ventos fortes alem de oferecer abrigo e
alimento a fauna (KARDAN et al., 2015).
Diante de tantos benefícios, é indispensável que se tenha um maior cuidado com a
arborização urbana, que deve deixar de ser vista apenas como uma questão ornamental e passe
a ser tão importante quanto a preservação das nossas florestas.
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Para conhecer melhor as espécies que compõe a arborização, comumente utiliza-se o
inventário como método para a obtenção de informação. Tal levantamento é necessário para
que se conheça o patrimônio arbustivo e arbóreo de determinado lugar e assim poder
identificar as necessidades de manejo de cada espécie, além de ter, após o inventário,
subsídios para uma futura implantação de um projeto de arborização urbana.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar o levantamento
qualitativo e quantitativo da arborização urbana do município de Cruzeiro do Sul, situado no
estado do Acre.
MATERIAL E MÉTODO

Localizada na regional do Juruá, o município está situado entre as coordenadas
07º37’52” S e 72º40’12” W, apresenta um volume pluviométrico acumulado anual de 2313,1
mm e a precipitação média anual é de 192,7 mm, concentrados principalmente no verão. Os
solos do município são bem variados, desde os mais jovens (Vertissolos) até mais
intemperizados (Latossolos). Como ordem de solos predominante na região há os argissolos,
seguidos de luvissolos. Especificamente em Cruzeiro do Sul, se destaca os gleissolos e
neossolos flúvicos. Quanto às características do relevo, predominam os tabulares com
declives suaves, à exceção de alguns trechos, como sua borda oeste, nos quais os declives são
mais acentuados.
A partir de imagens de satélites, a área urbana delimitada, atendendo critérios
específicos para este estudo, foi dividida em 4 (quatro) zonas de onde foram selecionados
aleatoriamente 30 dos 158 quarteirões. Foram efetuadas também as medições das calçadas
onde foram realizadas as observações, identificando a área dos quarteirões e o perímetro.

Figura 01. Mapa da cidade de Cruzeiro do Sul, exibindo as delimitações dos 158 quarteirões, e
as 4 zonas (Fonte: Google Earth)
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Assim, a metodologia estatística utilizada tomou como unidade amostral o quarteirão
(amostragem casual simples), recomendada por Couto e Rachid (1999), demonstrando ser a
mais adequada e prática. Primeiramente, foi realizado uma pré-amostragem, realizada em 5%
da quantidade de quarteirões existentes, considerando-se a quantidade de árvores existentes
em certa quantidade de quarteirões aleatoriamente escolhidos. Com estes dados, definiu-se o
tamanho ideal da amostra para cada área, ou seja, o número de quarteirões necessário para
fornecer dados com erro estatístico menor do que 15%, através da fórmula n = t2.N. (cv)2/
(ed).N+t2.(cv)2, sendo n o número ideal de amostras, N o número total de quarteirões, cv o
coeficiente de variação definido pela razão porcentual entre o desvio padrão e a média de
árvores por quarteirão; ed erro desejável e t distribuição de student. Os parâmetros
levantados foram inicialmente a quantidade de árvores ou área verde de cada quarteirão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como descrito na metodologia, dos 158 quarteirões, 30 foram selecionados e definidos como
unidades amostrais ideais. Após a realização do inventário, foram obtidos os dados
apresentados no Quadro 1, e resultados estatísticos que se mantiveram dentro dos limites
desejados, CV%= 13,54% para a média de quarteirões e CV% = 6,93% para a média de
calçadas.
Área (m²)

Perímetro (m)

Nº Árvores/
Quarteirão

Nº Árvores/
Calçada

Média

12036,0

441,3

20,8

3,6

Total

361081,2

13238,2

625,0

108,0

Quadro 1. Resultados obtidos por área e perímetro da unidade amostral (área do quarteirão e
comprimento das calçadas).
A partir dos dados apresentados, obtivemos que a área urbana do município de
Cruzeiro do Sul possui em média 3,60 árvores por quarteirão e 4,10 árvores por quilômetro de
calçada, concluindo-se que o número de indivíduos existentes na calçada é muito pequeno
tendo-se como referência, segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU, o
número ideal é de 100 árvores por quilômetro de calçada. Onde, de acordo com essa
recomendação, vale ressaltar que a falta de arborização pode trazer desconforto térmico e
possíveis alterações no microclima, e como essas áreas também assumem papel de lazer e
recreação da população, a falta desses espaços interfere na qualidade de vida dos moradores.
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Outros trabalhos demonstram valores bem superior ao obtido em Cruzeiro do Sul como
por exemplo a cidade de Cosmópolis no estado de São Paulo, que segundo estudo realizado
por Paiva (2009), possui 58,93 árvores por km de calçada. Entretanto, o estudo de Paiva et al
(2010), apresenta valores semelhantes ao de Cruzeiro do Sul para a cidade de Rio Branco,
sendo os resultados destes inferiores aos deste presente estudo.
Para enfocar a carência de cobertura vegetal, podemos tomar como referência também
a informação da UNESCO que recomenda para uma melhor qualidade de vida, a existência
duas árvores ou cobertura de 12 m² de área verde por habitante. Já que o município Cruzeiro
do Sul possui de acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE (2013), uma
população urbana de 55.326 habitantes, o número ideal de árvores para existir na cidade seria
110.652 indivíduos.
CONCLUSÃO
Diante o exposto podemos concluir que a arborização urbana na cidade de Cruzeiro do
Sul possui números insatisfatórios, mostrando um grande déficit na cobertura verde da cidade.
Outro ponto a ser ressaltado é referente a estratégia para melhorar a arborização na qual seria
a implementação de um plano diretor municipal para a arborização, de forma que esta seja
realizada coordenadamente pela prefeitura do município, estabelecendo regras, realizando
acompanhamento e controle de maneira efetiva.
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Resumo
Nas últimas décadas, muitas cidades passaram por um crescimento sem precedentes, acompanhado
por severa degradação ambiental. A presença da vegetação nas áreas urbanas é uma das principais
estratégias para controlar a poluição atmosférica e reduzir a temperatura do ar em áreas urbana. O
presente estudo, visa conhecer a situação em que se encontra a distribuição da vegetação urbana da
cidade de Vila velha, mapeando-a e classificando-a em diferentes classes de vegetação, bem como,
identificar espaços livres e áreas verdes no município e gerar índices de qualidade ambiental. Para
o mapeamento da vegetação urbana foram utilizadas imagens do satélite GeoEye, referentes ao
ano de 2013, com resolução espacial de 0,41 m. Para calcular o Índice de Sombreamento Arbóreo
e o Índice de Densidade Arbórea, foram considerados apenas os espaços livres e para calcular o
Índice de Áreas Verdes foram consideradas apenas as áreas verdes. Como resultados foram
identificados 2.086,39 hectares de vegetação urbana distribuídas em 16 classes, 42 espaços livres e
09 áreas verdes na cidade. Quanto aos índices analisados, o IAV obtido foi de 17,56 m²/habitante,
acima do recomendado na literatura, porém a distribuição espacial das áreas verdes é ruim, o ISA
obtido para 60,5% das praças analisadas foi inferior ao recomendado, e o IDA obtido para 80%
das praças analisadas foi inferior a 1,0, valor bem abaixo do recomendado (7,0 a 10,0 indivíduos
para cada 100 m²).
Palavras-chave: Índice de vegetação; Qualidade ambiental; Áreas verdes.

1. Introdução
O acelerado processo de urbanização está destruindo ecossistemas naturais e reduzindo a qualidade
ambiental das cidades. Nas últimas décadas, muitas cidades passaram por um crescimento sem
precedentes, acompanhado por severa degradação ambiental, como aumento das variáveis
temperatura, poluição do ar, erosão do solo, perda de habitat e extinção de espécies (ALBERTI e
MARZLUFF, 2004; YOUNG, 2010).
A presença da vegetação nas áreas urbanas é uma das principais estratégias para controlar a
poluição atmosférica e reduzir a temperatura do ar em áreas urbana. O percentual de melhorias na
qualidade do ar dado a remoção de poluentes por árvores urbanas são modestos, porém pode ser
potencializado por meio do aumento da cobertura vegetal (NOWAK et al., 2006).
Com 472.762 habitantes Vila Velha é uma das cidades mais populosas do estado do Espírito Santo,
segundo estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). O aumento
populacional entre os anos de 1991 e 2013 foi de aproximadamente 70%. Segundo Siqueira (2001)
essa aumento populacional ocasionou o crescimento vertical das edificações e o aumento da malha
rodoviária em diversos setores, modificando dessa forma, o fluxo natural dos ventos e o balanço de
radiação e energia.
Uma ferramenta viável para o estudo da qualidade ambiental da população é a utilização de
geotecnologias, que auxiliam na espacialização da vegetação urbana, possibilitando a geração dos
índices de qualidade ambiental, bem como, permitem a identificação de áreas verdes passíveis de
análise e avaliação.
Diante do exposto, o presente estudo, visa conhecer a situação em que se encontra a distribuição da
vegetação urbana da cidade de Vila velha, mapeando-a e classificando-a em diferentes classes de
vegetação, bem como, identificar espaços livres e áreas verdes no município e gerar índices de
qualidade ambiental.
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2. Material e Métodos
2.1 Área de estudo
O estudo foi realizado nas áreas urbanizadas da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo,
pertencente à Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), situada entre as latitudes de 20° 19’ e
20° 32’ Sul e longitudes de 40° 16’ e 40° 28’ Oeste (Figura 1).

Figura 1 – Localização do município de Vila Velha, ES. (Fonte: os autores).
A cidade de Vila Velha está inteiramente localizada no bioma Mata Atlântica apresentando um
clima, segundo a classificação de Köppen, do tipo Aw, tropical úmido, com temperatura média anual
em torno de 24,7°C e precipitações pluviométricas distribuídas com maior intensidade entre os meses
de outubro a janeiro (INMET, 2013; IBGE, 2015).
2. 2 Fotointerpretação da vegetação urbana
Para o mapeamento da vegetação urbana da cidade de Vila Velha foram utilizadas 26 imagens do
satélite GeoEye, referentes ao ano de 2013, com resolução espacial de 0,41 m, e obtidas pelo
aplicativo computacional Google Maps Downloader.
Após o pré-processamento e realce das imagens, com o auxilio do aplicativo computacional
ArcGIS 10.2, foi realizado o procedimento de fotointerpretação das classes de vegetação urbana, por
meio da digitalização em tela, na escala cartográfica de 1:1.000.
2. 3 Índices de arborização
Para calcular o Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA) e o Índice de Densidade Arbórea (IDA),
foram considerados apenas os espaços livres, que segundo Buccheri Filho e Nucci (2006), pode ser
entendido como espaço urbano ao ar livre, públicos ou privados, destinado a todo tipo de utilização
que se relacione à conservação da natureza, caminhadas, descanso, passeios, práticas de esportes e a
recreação, devendo oferecer segurança e comodidade com separação total da calçada em relação aos
veículos.
Para calcular o Índice de Áreas Verdes (IAV) foram consideradas apenas as áreas verdes (AV), que
segundo Paiva e Gonçalves (2002) e Loboda e Angelis (2005), são uma categoria de espaços livres,
em propriedade pública ou privada, composta por vegetação arbórea/arbustiva e solo livre de
edificações ou coberturas impermeabilizantes (em menos 70% da área), e que exerçam minimamente
as funções ecológicas, estéticas, científicas, culturais e lazer.
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A classificação dos espaços livres e áreas verdes foram definidas em conformidade com os critérios
propostos por Buccheri Filho e Nucci (2006).
Índice de Sombreamento Arbóreo

•

O ISA é o percentual de área sombreada em relação à área total, ambos relativas aos espaços livres,
obtido por meio da Eq. 1.
 As 
ISA =   × 100
A

(1)

Em que: ISA é o índice de sombreamento arbóreo (%), As é a área sombreada (m²) e A é a área total
(m²).
Índice de Densidade Arbórea

•

O IDA é o número de árvores existentes em cada 100m², relativos aos espaços livres, obtido por
meio da Eq. 2. Logo, o valor obtido representará um déficit ou abastecimento da arborização no
ambiente.
N
IDA =   × 100
A

(2)

Em que: IDA é o índice de densidade arbórea (árvore/m²), N é o número de árvores em cada 100 m² e
A é a área total (m²).
Índice de Áreas Verdes

•

O IAV é o resultado da divisão entre o somatório das AV e o número de habitantes, o que significa
que esse índice é sempre dependente de fatores demográficos. Nesta perspectiva, o IAV pode ser
elevado em certas localidades, não pela quantidade de áreas verdes, mas pela menor quantidade
populacional no local (Caporusso e Matias, 2008). Para calcular o IAV foi utilizada a Eq. 3.
IAV =

AV
NH

(3)

Em que: IAV é índice de áreas verdes (m²/habitante), AV é a área verde (m²) e NH é o número de
habitantes (habitantes).
2.4 Análise estatística
A fim de comparar a influencia dos índices ISA e IDA sobre o IAV, a correlação de Pearson foi
utilizada de acordo com a Eq. 4.
n

r=

∑ (x i − x )× (y i − y )
i=1

∑i=1( x i − x)2 × ∑i=1 (y i − y )
n

n

(4)

2

Em que: r é o coeficiente de correlação de Pearson; x i são os valores medidos da variável x; e y i são os
valores medidos da variável y.
3. Resultados e Discussão
•

Vegetação urbana

Foram identificados e mapeados 2.086,39 hectares de vegetação urbana, distribuídos em 16 classes
da cidade de Vila Velha. Esse número corresponde à 42,27% da área urbanizada do município.
Destaca-se que entre as 16 classes de vegetação urbana mapeada a classe de maior ocorrência foi a
de fragmentos de parques, representando aproximadamente 26,51% do total mapeado. Este número se
deve, em maioria, às Unidades de Conservação e áreas protegidas do município.
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No processo de identificação dos espaços livres e AV, conforme a metodologia adotada, 42 espaços
livres urbanos foram identificados, representados pelas classes limites de praças e limites de parques e
dentre o total de espaços livres, apenas 09 (21,43%) foram classificados como AV. Este percentual de
AV encontrado demonstra que a maioria das praças e parques urbanos da cidade Vila Velha,
apresentam baixas concentrações de cobertura natural (piso gramado, arborização), evidenciando a
necessidade de uma ação mais efetiva por parte do poder público no que se refere ao planejamento da
arborização nos espaços públicos.
Visando encontrar parâmetros para avaliação dos espaços livres mapeados, foram escolhidas e
identificadas 37 praças públicas na cidade de Vila Velha, as quais foram avaliadas em relação aos
índices IDA e ISA.
•

Índice de Sombreamento Arbóreo (ISA)

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que apenas 15 praças públicas (40,5%) possuem
ISA acima de 30%, valor recomendado para bairros com função comercial e apenas 09 (24,3%) destas
praças possuem ISA acima de 50%, valor recomendado para bairros com função residencial, ou seja,
22 praças públicas (60,5%) possuem ISA abaixo de 30%, não se enquadrando nos perfis ideais para
bairros com características comerciais e residenciais.
•

Índice de Densidade Arbórea (IDA)

Com relação ao IDA, os índices encontrados são preocupantes, observou-se que apenas 07 das
praças públicas analisadas (20%), possuem o IDA superior a 1,0 (01 árvore a cada 100m² de praça).
Para Simões et al. (2001), o índice considerado adequado é de 7 a 10 indivíduos para cada 100 m².
•

Índice de Áreas Verdes (IAV)

O IAV obtido para Vila Velha foi de 17,56 m²/habitante. Este valor está acima do mínimo
recomendado de 15 m²/habitante para áreas verdes públicas, sugerida pela Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana. Uma vez que o IAV obtido para a cidade de Vila Velha seja promissor, é
importante ressaltar que este índice gera um valor para toda cidade, e não para cada rua, bairro, ou
região. No presente estudo, por exemplo, as 09 áreas verdes públicas encontradas estão distribuídas
por 09 bairros distintos entre os 92 existentes, ou seja, mais de 90% dos bairros e sua população não
podem usufruir diariamente dos benefícios das áreas supracitadas e, portanto, não se enquadram numa
situação de aumento da qualidade ambiental. Isso reforça a importância de uma boa distribuição do
sistema de áreas verdes no meio urbano.
•

Análise Estatística

Das 37 praças, classificadas como espaços livres e utilizadas na avaliação em relação aos índices
ISA e IDA, 04 foram identificadas como áreas verdes e são as únicas que apresentam um ISA maior
que 70%. Entretanto, o IDA das mesmas praças não foram os maiores observados e apenas duas delas
possuem 1 árvore a cada 100 m².

Índices arbóreos
correlacionados

Os resultados das correlações entre os parâmetros IVA, ISA e IDA são apresentados na Figura 2.
ISA-IDA
AV-IDA
AV-ISA
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Coeficiente de correlação de Pearson (r)
Figura 2 – Coeficiente de correlação de Pearson entre os índices arbóreos dos espaços livres do
município de Vila Velha. (Fonte: os autores).
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Analisando os resultados obtidos na correção de Pearson, pode-se concluir que dentre os índices
arbóreos avaliados, o ISA está diretamente relacionado com a identificação das áreas verdes urbanas,
apresentando uma correlação positiva (0,8), uma vez que as praças públicas que apresentaram este
índice acima de 70% foram as únicas classificadas como áreas verdes urbanas. Dessa forma, o ISA
demostrou ser um bom parâmetro para a identificação das áreas verdes urbanas.
4. Conclusões
Embora o IAV esteja acima do recomendado na literatura, a distribuição das áreas verdes é ruim,
pois são encontradas em apenas 09 dentre os 92 bairros existentes do município, ou seja, 90,22% dos
bairros e seus moradores não são contemplados pelos benefícios destas áreas.
Para o estudo realizado no município de Vila Velha, encontrou-se que o Índice de Sombreamento
Arbóreo (ISA) pode ser adotado como parâmetro para a identificação das áreas verdes urbanas.
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Agradeço a CAPES pela concessão da bolsa que me proporcionou desenvolver este trabalho.
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Resumo
A obtenção de informações sobre a ecologia de dispersão de diásporos das espécies da Mata
Atlântica possibilita o entendimento dos processos de reposição da vegetação e da composição
florística local. Objetivou-se caracterizar a dispersão de sementes de espécies arbóreas num
fragmento de Floresta Ombrófila Densa (FOD) localizado no município de São Lourenço da
Mata, Pernambuco – Brasil. Para a análise da composição de espécies do banco de sementes,
amostras de solo juntamente com a manta orgânica foram coletadas com auxílio de um
gabarito de ferro e transferidas para viveiro florestal. As plântulas emergidas foram
transplantadas para sacos de polietileno e avaliadas por um período de seis meses permitindo
adquirir uma diferenciação morfológica para identificação taxonômica e classificação das
síndromes de dispersão dos diásporos. Foram inventariados 523 indivíduos distribuídos em 18
espécies arbóreas pertencentes a 12 gêneros em 11 famílias e uma morfoespécie. A síndrome
de dispersão zoocórica foi predominante, com 68% das espécies amostradas na área de estudo.
A família Melastomataceae foi predominante, representando 54% das espécies com síndrome
zoocórica. A dispersão pelo vento foi observada por apenas uma espécie pertencente à família
Fabaceae. Os resultados obtidos permitem concluir que animais frugívoros apresentam
importante papel na manutenção da comunidade vegetal de fragmentos na Mata Atlântica.
Portanto, é fundamental conservar a fauna local e migratória para que a sucessão ecológica dos
remanescentes seja mantida.
Palavras-chave: Banco de sementes; Florestas Tropicais; Ecologia de Comunidades.

1. Introdução
A dispersão de propágulos é um dos eventos mais importantes na manutenção das populações
florestais. As estratégias de dispersão permitem que os diásporos saiam de locais de condições de alta
mortalidade, onde a predação, abundância de patógenos e alta competição fazem-se presentes. Além
disso, a dispersão pode aumentar a probabilidade de que sementes alcancem locais com condições
propícias para a germinação e o seu estabelecimento (HUBBELL, 1979; CLARK; CLARK, 1984).
Os mecanismos de dispersão estão ligados a vários fatores bióticos e abióticos. Os diásporos
de muitas espécies de plantas possuem características estruturais morfológicas e peculiaridades que
incrementam a probabilidade de serem dispersos da planta-mãe (GRIZ; MACHADO, 2001). Entre
estas peculiaridades estão a cor do fruto, tamanho e peso de sementes e tempo de amadurecimento
(DU et al., 2009). O sistema de classificação da estratégia de dispersão mais utilizado baseia-se no
agente ou vetor de dispersão. De acordo com Van der Pijl (1982), as três principais estratégias são
anemocoria, quando o propágulo possui estruturas que facilitam o transporte pelo vento; autocoria,
quando o diásporo apresenta mecanismos próprios para dispersão; e zoocoria, quando a dispersão é
realizada por animais.
A obtenção de informações sobre as estratégias de dispersão das plantas em florestas tropicais
facilita a compreensão sobre a riqueza específica, estrutura demográfica e o padrão de distribuição no
espaço de uma determinada comunidade vegetal (GENTRY, 1983; VAN DER PIJL, 1982). Em
virtude da relevância do assunto na compreensão do funcionamento de florestas tropicais, é importante
gerar novas informações sobre a ecologia de dispersão de diásporos das espécies da Mata Atlântica
com vistas à melhoria do manejo destas e ao entendimento dos processos de reposição da vegetação e
de manutenção da composição florística.

131

Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a dispersão de sementes de
espécies arbóreas a partir do banco de sementes do solo em um fragmento de Floresta Ombrófila
Densa (FOD) localizado no município de São Lourenço da Mata, Pernambuco – Brasil.
2. Material e Métodos
A área de estudo, conhecida como Mata do Camurim (07°56′10.9″S e 35°03′43.7″O), é
caracterizada como um fragmento de Mata Atlântica inserido no Engenho Camurim, localizado no
município de São Lourenço da Mata, Pernambuco – Brasil, em terras pertencentes à Usina Petribú
S/A. A Mata do Camurim possui área total de 243,40 ha e está inserida numa matriz agrícola (cana-deaçúcar). O município está localizado na região metropolitana da cidade do Recife, capital de
Pernambuco. Possui vegetação classificada como Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, o clima
é do tipo As’ (KÖPPEN, 1928), tendo características de clima tropical chuvoso com verão seco. A
temperatura média anual é 25 °C e precipitação de 1700 mm (APAC, 2015).
Para a avaliação da dispersão, a partir do banco de sementes, foram retiradas 30 amostras de
50 cm x 50 cm x 5 cm (comprimento x largura x profundidade) de solo superficial juntamente com a
manta orgânica, com o auxílio de um gabarito de ferro em janeiro de 2015. As amostras foram
retiradas de forma sistemática em duas linhas distantes aproximadamente 50 metros, sendo retiradas
cinco amostras cada, considerando as bordas e interior do fragmento. As amostras foram transferidas
para sacos de polietileno, identificadas e transportadas para o Viveiro Florestal do Departamento de
Ciência Florestal (DCFL) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Posteriormente, as
amostras foram retiradas dos sacos e transferidas para caixas de madeiras, enumeradas conforme a
identificação e expostas à luz do sol, sendo protegidas com tecido filó (tule).
A identificação das plântulas emergidas foi realizada durante um período de seis meses
(fevereiro a julho de 2015). Aos 120 dias, as plântulas foram transplantadas para sacos de polietileno
para facilitar seu desenvolvimento e promover uma maior diferenciação morfológica para
identificação taxonômica. A identificação foi realizada a partir da consulta da literatura existente
(BARROSO, 1999; LORENZI, 2002, 2008, 2009; SANTOS, 2014), além da comparação com
exemplares depositados no Herbário Sérgio Tavares (HST) - DCFL/UFRPE e consulta a especialistas.
Para a classificação das síndromes de dispersão dos diásporos das plântulas emergidas, foi utilizada a
classificação proposta por Van Der Pijl (1982), em anemocóricas, autocóricas, zoocóricas e sem
classificações.
3. Resultados e Discussão
Ao longo do experimento foram inventariados 523 indivíduos distribuídos em 18 espécies
arbóreas pertencentes a 12 gêneros em 11 famílias, além de uma morfoespécie (Tabela 1). A síndrome
de dispersão zoocórica foi predominante, sendo identificada em 13 espécies do total (68% das espécies
amostradas na área de estudo), seguida pela dispersão autocórica, identificada em quatro espécies
(21% do total de espécies) e, por último, apenas uma espécie foi identificada com a síndrome de
dispersão anemocórica (5% do total) (Figura 1). A síndrome de dispersão da morfoespécie não pôde
ser determinada, pois não foi possível realizar a pesquisa apropriada do tipo de dispersão sem a
identificação da espécie.
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Tabela 1 – Florística e classificação da síndrome de dispersão das espécies arbóreas amostradas em um
fragmento de Mata Atlântica, no município de São Lourenço da Mata – PE.
Tipo

Fruto
Consistência

Deiscência

B

Ca/S

D

Zoo

Fr

Oliveira (2003); Castellani,
Damião-Filho e
Agruiar(2001)

B

Ca

D

Zoo

Fr

Oliveira (2003); Stefanello
et al. (2010)

-

-

-

Zoo

-

L

F

D

Ane

Se

Garcia e Sartori (2009);

L

S

D

Aut

Se

Câmara et al. (2008)

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.

B

Ca

I

Zoo

Fr

Lauraceae
Ocotea glomerata (Nees) Mez
Malpighiaceae

Mourão e Beltrati (2001);
UCO (2008)

B

Ca

I

Aut

Fr

Iza (2002)

Byrsonima sericea DC.

D

Ca

I

Zoo

Fr

Malvaceae
Apeiba albiflora Ducke
Melastomataceae

Benezar e Pessoni (2006);
Silva (2013)

C

S

D

Aut

-

Souza (2012)

Miconia affinis DC.

B/C

Ca

I

Zoo

Fr

Miconia cf. hypoleuca (Benth.)
Triana

B/C

Ca

I

Zoo

Fr

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC

B/C

Ca

I

Zoo

Fr

Miconia prasina (Sw.) DC.

B/C

Ca

I

Zoo

Fr

-

-

-

Zoo
Zoo
Zoo

-

I

Ca/S

I

Zoo

Fr

Stefanello et al. (2010)

L

S

D

Aut

Se

Nishida, Naide e Pagnin
(2014)

-

-

-

SC

-

Família/Espécie
Annonaceae
Xylopia frutescens Aubl.
Araliaceae
Schefflera morototoni (Aubl.)
Maguire, Steyerm & Frodin
Burseraceae
Protium sp.
Fabaceae
Bowdichia virgilioides Kunth
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex
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Miconia sp. 1
Miconia sp. 2
Miconia sp. 3
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Cecropia pachystachya Trécul
Peraceae
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex
Baill.
Morfoespécie
Morfoespécie 1

Dispersão
Síndrome Unidade

Fonte Bibliográfica

Moreira, Queiroz e
Pegozzo (2009)
Moreira, Queiroz e
Pegozzo (2009)
Moreira, Queiroz e
Pegozzo (2009)
Moreira, Queiroz e
Pegozzo (2009)

Em que: Tipo do fruto: B = Baga, C = Cápsula, L = Legume, D = Drupa, I = Infrutescência; Tipo de
Consistência: Ca = Carnoso, S = Seco, F = Fibroso; Tipo de Deiscência: D = Deiscente, I = Indeiscente;
Dispersão: Zoo = Zoocórica, Ane = Anemocórica, Aut = Autocórica, SC = Sem Classificação; Unidade de
Dispersão: Fr = Fruto, Se = Semente.

Figura 1 – Frequência das síndromes de dispersão das espécies arbóreas amostradas na Mata do Camurim,
São Lourenço da Mata – PE, Brasil.

133

Dentre as famílias identificadas destaca-se Melastomataceae, com sete espécies que
apresentam diásporos dispersos por animais, representando 54% das espécies com síndrome
zoocórica. A dispersão pelo vento foi observada por apenas uma espécie pertencente à família
Fabaceae, enquanto a autocoria foi encontrada em quatro famílias (Tabela 1).
Com característica de alta proporção de espécies vegetais, as florestas tropicais apresentam
cerca de 70% a 90% de espécies que cuja dispersão é realizada por animais, ou seja, dispersão
zoocórica (HOWE; SMALLWOOD, 1982; MORELLATO; LEITÃO-FILHO, 1992; TABARELLI;
MANTOVANI; PERES, 1999). Isto corrobora a predominância de zoocoria dentre as espécies
encontradas na área e indica complexidade na área de estudo, visto que áreas em estágios mais
avançados de sucessão apresentam maior diversidade de frutos e quantidade de nichos disponíveis,
atraindo aves, mamíferos e outros organismos dispersores (MIKICH; SILVA, 2001).
Informações gerais sobre os frutos de Protium não foram encontradas, contudo alguns autores
Noguchi, Nunes e Sartori (2009) e Stefanello et al. (2010) descrevem características dos frutos de
algumas espécies do mesmo gênero, as quais apresentam um tipo de fruto denominado filotrimídio.
Assim, pode-se inferir que a espécie de Protium encontrada na área apresenta as mesmas
características do fruto, com dispersão zoocórica. Dados gerais para Miconia também não foram
encontrados, porém, pode-se inferir que o tipo de fruto é semelhante ao das espécies do mesmo
gênero, identificadas neste estudo, as quais apresentaram características de dispersão do tipo
zoocórica.
Com relação ao fruto das espécies zoocóricas identificadas, houve predomínio de frutos
carnosos e indeiscentes, distribuídos entre bagas, drupas e infrutescências. Resultados semelhantes
foram encontrados por Takahasi e Fina (2004) e Mikich e Silva (2001), onde houve o predomínio dos
frutos carnosos e indeiscentes sobre os frutos secos e deiscentes. Para atração dos animais frugívoros,
as espécies podem utilizar estratégias como cores vibrantes, presença de arilo e polpas com sabor
adocicado (TAKAHASI; FINA, 2004).
As espécies autocóricas identificadas apresentaram, em sua maioria, frutos secos do tipo
legume. Já a espécie anemocórica encontrada, Bowdichia virgiloides, apresenta fruto fibroso do tipo
legume e semente alada, de forma a facilitar a dispersão.
4. Conclusões
Os resultados obtidos permitem concluir que animais frugívoros apresentam importante papel
na manutenção da comunidade vegetal de fragmentos na Mata Atlântica, visto que grande parte das
espécies encontradas no banco de sementes deste estudo apresentaram síndrome de dispersão
zoocórica. Portanto, é fundamental conservar a fauna local e migratória para que a sucessão ecológica
dos remanescentes seja mantida. Este trabalho endossa a importância do estudo da dispersão para a
compreensão da dinâmica vegetal em florestas tropicais.
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Resumo
O conhecimento do sistema reprodutivo de espécies florestais assume importância nas
associações com os fatores genéticos e melhoramento florestal. Diante disso, objetivou-se
investigar o sistema de reprodução de uma população de Copernicia prunifera por meio de
marcadores ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). As taxas de cruzamento em nível de
população (n = 247) apontaram cruzamento multiloco (tm) de 0,878 e entre indivíduos não
aparentados (ts) de 0,738, indicando que a C. prunifera é uma espécie de cruzamento misto,
sendo preferencialmente alógama. A diferença entre a taxa de cruzamento uniloco e multiloco
(tm-ts) foi reduzida, sinalizando baixo cruzamento entre indivíduos aparentados. O coeficiente
médio de endogamia (F) foi negativo (-0,200), apontado à ausência de endogamia. A
correlação de autofecundação (rs) evidenciou valor elevado (0,914). Os resultados encontrados
nesse trabalho são importantes para adoção de estratégias de manejo, conservação e
melhoramento genético da palmeira C. prunifera.
Palavras-chave: Caatinga; Espécie florestal; ISSR; Palmeira carnaúba; Taxa de cruzamento.

1. Introdução
A palmeira Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore, conhecida popularmente como
carnaúba, pertencente à família Arecaceae, é uma espécie nativa da Caatinga, com ocorrência nos
estados do Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia e Mato Grosso (LEITMAN et al., 2015). As inflorescências da C. prunifera são
múltiplas, sendo constituídas de flores hermafroditas, com coloração amarelada, compostas por três
sépalas, três pétalas, seis estames e três carpelos (SILVA, 2014).
A determinação dos sistemas reprodutivos nas populações de espécies de interesse deve ser
considerada quando se visam o manejo, a conservação e o melhoramento genético (ARRUDA et al.,
2015; VIEIRA et al., 2010). O sistema de reprodução pode modificar a dinâmica genética das
populações, interferindo na composição genética das gerações subsequentes (OOSTERMEIJER et al.,
2003). Além disso, determina a magnitude da endogamia na população descendente. Um ponto
relevante é a forma como as espécies recombinam seus genes a cada evento reprodutivo e constituem
as populações descendentes (MORI et al., 2013). Assim, o conhecimento do sistema reprodutivo é
importante para a determinação da composição genética das populações, pois é a causa da distribuição
da diversidade genética nas populações e subdivisões de uma população (HAMRICK, 1982).
O sistema reprodutivo das espécies hermafroditas podem combinar autofecundações com
cruzamentos, onde ocorrem cruzamentos aleatórios ou correlacionados (MORI et al., 2013). Além
disso, a maioria das espécies de palmeiras apresenta sistema misto de reprodução, sendo
preferencialmente alógamas (CONTE et al., 2008; RAMOS et al., 2011; ABREU et al., 2012;
NAZARENO e REIS., 2012; OTTEWELL et al., 2012; PICANÇO-RODRIGUES et al., 2015). Assim,
espera-se que a população de C. prunifera apresente sistema misto de reprodução, como também
elevada taxa de indivíduos provenientes de cruzamentos entre aparentados.
Diante disso, objetivou-se investigar o sistema de reprodução de uma população natural de
Copernicia prunifera por meio de marcadores ISSR, gerando informações para o entendimento dos
mecanismos de reprodução.
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2. Material e Métodos
2.1 Amostragem das plantas
A população de Copernicia prunifera amostrada se localiza no município de São Miguel do
Gostoso, RN, nas coordenadas 5° 07’ 18’’ S e 35° 41’ 02” W. O município está localizado na
microrregião do Litoral Nordeste, apresentando clima tropical com estação seca (As), conforme a
classificação climática de Köppen-Geiger (ALVARES et al., 2013). A vegetação da região do estudo é
constituída pela caatinga hipoxerófila, com presença de arbustos e árvores com espinhos. Além disso,
o local apresenta elevado nível de antropização, devido, principalmente, a expansão das usinas eólicas.
A distância linear da população ao litoral é de aproximadamente 1,5 km.
Para o estudo do sistema reprodutivo, foram coletadas amostras foliares e os frutos de 16
indivíduos adultos reprodutivos, em uma parcela de 0,55 ha. Em seguida, realizou-se a produção das
progênies de C. prunifera, conforme a metodologia de germinação de sementes utilizada por Araújo et
al. (2013). Devido a baixa quantidade de frutos disponíveis em alguns indivíduos, o número de
progênies variou entre 4 e 20. A população foi georeferenciada por GPS e os registros das posições
geográficas dos indivíduos com fita métrica para maior precisão.
As amostras de tecido foliar dos indivíduos adultos foram armazenadas em tubos plásticos de
2 mL, contendo CTAB 2X (cationic hexadecyl trimethylammonium bromide), identificados e
encaminhados ao laboratório. Para as progênies, foram coletadas as primeiras folhas. Posteriormente,
estas foram armazenadas em freezer a -20oC até o momento da extração do DNA.
2.2 Extração de DNA, PCR e eletroforese
Para a extração do DNA foi utilizado o método CTAB (DOYLE e DOYLE, 1987). No
protocolo utilizaram-se Tris-HCl pH 8,0 (100 mM); NaCl (1,4 M); EDTA pH 8,0 (20 mM); CTAB 2%
(p.v); PVP-40 1% (p.v) e β-mercaptoetanol 0,2% (v.v) pré-aquecido a 65 ºC em Banho Maria. Após a
extração, o DNA estoque foi armazenado em freezer a -20 °C. Utilizou-se o espectrofotômetro
Nanodrop 2000 Thermo Scientific para determinar a concentração de DNA, sendo em seguida, diluído
e armazenado em geladeira até o momento do uso.
Foram utilizados os iniciadores UBC 825 (ACA CAC ACA CAC ACA CT), UBC 827 (ACA
CAC ACA CAC ACA CG), UBC 840 (GAC AGA GAG AGA GAG AYT), UBC 851 (GTG TGT
GTG TGT GTG TYG), UBC 857 (ACA CAC ACA CAC ACA CYG), UBC 859 (TGT GTG TGT
GTG TGT GRC), UBC 860 (TGT GTG TGT GTG TGT GRA) e UBC 873 (GAC AGA CAG ACA
GAC A). As reações de PCR foram realizadas em termociclador Veriti, em um volume de 12 μL,
contendo DNA genômico diluído; Tampão de PCR 10 X; BSA (1,0 mg.ml-1); dNTP (2,5 mM); MgCl2
(50 mM); Taq DNA polimerase (5 U.µL-1); iniciador (2 µM) e água ultra pura. O protocolo de PCR
consistiu de uma prévia desnaturação inicial a 94°C por 2 min, seguidas por 37 ciclos de amplificação,
onde os ciclos foram submetidos a 94 °C por 15 segundos, em seguida a 47ºC por 30 segundos,
posteriormente, 72°C por 1 min, finalizando com a extensão final a 72°C por 7 min e resfriamento a 4
ºC.
A eletroforese foi realizada em cuba horizontal, onde os produtos da PCR foram corados com
TM
GelRed , sendo separados em gel de agarose 1,5% (p.v), em solução tampão TAE 1X (Tris-AcetatoEDTA), a uma voltagem de 100 V, por um período de duas horas e meia. Utilizou-se o marcador de
peso molecular (Ladder) de 10.000 pares de base. Em seguida, os géis foram fotografados sobre luz
ultravioleta no equipamento E-Box VX2.
2.3 Análise estatística
O sistema de reprodução foi caracterizado pelos modelos misto de reprodução (RITLAND e
JAIN, 1981) e cruzamentos correlacionados (RITLAND, 1989). O desvio padrão das estimativas dos
parâmetros foi obtido por 1.000 reamostragens bootstraps. Os parâmetros estimados foram os
seguintes: a) taxa de cruzamento multiloco (tm); b) taxa de cruzamento uniloco (ts); c) taxa de
cruzamento entre parentes (tm-ts); d) taxa de autofecundação (s = 1 - tm); e) coeficiente médio de
endogamia entre matrizes (F); f) coeficiente de endogamia esperado F = [(1 - tm)/(1 + tm)]; g)
correlação de autofecundação (rs); h) correlação de paternidade multiloco (rp(m)); i) correlação de
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paternidade uniloco (rp(s)); j) Correlação de cruzamentos correlacionados (rt) e; k) presença de
parentesco entre doadores de pólen: (rp(s)-rp(m)). Os parâmetros foram obtidos no programa MLTR
(RITLAND, 2004). O desvio padrão das estimativas foi obtido por 1.000 reamostragens bootstraps.
3. Resultados
As estimativas de cruzamento em nível de população (Tabela 1) demonstraram taxas de tm =
0,878; ts = 0,738 e; s = 0,122. A taxa de cruzamento entre parentes (tm – ts) foi positiva (0,140). O
coeficiente médio de endogamia entre matrizes foi negativo (- 0,200), sendo inferior ao esperado
(0,065).
Em relação às correlações de autofecundação e, de paternidade multiloco e uniloco,
observaram-se elevada correlação de autofecundação (0,914) e baixa correlação de paternidade
uniloco (0,017). A taxa de presença de parentesco entre doadores de pólen na população foi de -0,296.
Tabela 1 - Estimativas dos parâmetros do sistema reprodutivo da população de C. prunifera.
Parâmetros
Taxa de cruzamento multiloco: tm
Taxa de cruzamento uniloco: ts
Taxa de cruzamento entre parentes: tm-ts
Taxa de autofecundação: s = 1 - tm
Coeficiente médio de endogamia entre matrizes: F
Coeficiente de endogamia esperado: F = (1 - tm)/(1 + tm)
Correlação de autofecundação: rs
Correlação de paternidade multiloco: rp(m)
Correlação de paternidade uniloco: rp(s)
Correlação de cruzamentos correlacionados: rt
Presença de parentesco entre doadores de pólen: rp(s)-rp(m)

Média
0,878 (0,037)
0,738 (0,037)
0,140 (0,037)
0,122
- 0,200 (0,023)
0,065
0,914 (0,110)
0,313 (0,043)
0,017 (0,030)
0,597 (0,095)
- 0,296 (0,041)

4. Discussão
Os parâmetros de sistema de cruzamento determinados com base no modelo de cruzamento
misto e correlacionado (RITLAND e JAIN, 1981; RITLAND, 1989) indicaram que a C. prunifera é
uma espécie de cruzamento misto (t < 0,95), sendo preferencialmente alógama (tm = 0,878). Além
disso, o cruzamento entre indivíduos não aparentados foi elevado (ts = 0,738). Estes valores estão de
acordo com os encontrados para outras palmeiras tropicais, que são predominantemente de
cruzamentos, como a Acrocomia aculeata (ABREU et al., 2012) e Hermosa landrace (PICANÇORODRIGUES et al., 2015). Outro parâmetro que define a alogamia é a taxa de autofecundação (s),
sendo a encontrada no presente estudo evidenciada para espécies predominantemente alógamas (s <
20%), considerada por diversos autores (ESCOBAR et al., 2011; WINN et al., 2011).
A taxa de cruzamento em espécies hermafroditas, como a C. prunifera, depende de fatores
como: comportamento dos polinizadores, o qual é influenciado pela densidade de florescimento dos
indivíduos na população; aborto seletivo de frutos e sementes de autofecundação; presença e
intensidade de mecanismos de autoincompatibilidade e; grau de protogenia e protandria
(MURAWSKI e HAMRICK, 1991; MENEZES e OLIVEIRA, 2011).
O valor estimado para o cruzamento entre parentes (tm-ts) apontou que, embora o cruzamento
na população seja elevado, alguns indivíduos são oriundos de cruzamentos entre aparentados (0,144).
Picanço-Rodrigues et al. (2015) encontraram taxa semelhante para a palmeira Hermosa landrace.
Adicionalmente, a correlação de autofecundação foi elevada (rs = 0,914), confirmando a tendência de
algumas plantas deixarem mais descendentes por autofecundação ou cruzamentos, sendo os indivíduos
de autofecundação distribuídos de maneira agregada.
O coeficiente médio de endogamia foi negativo (F = -0,200), indicando ausência de
endogamia entre os indivíduos reprodutivos. Ramos et al. (2011) e Abreu et al. (2012) também
identificaram ausência de endogamia nas populações naturais das palmeiras Astrocaryum aculeatum e
Acrocomia aculeata. A não ocorrência de endogamia na população do presente estudo pode ser
corroborada com as baixas taxas de cruzamento entre parentes (tm-ts), rejeitando-se assim, a
pressuposição esperada para população do estudo. Além disso, foi encontrada baixa presença de
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parentesco entre doadores de pólen (rp(s)-rp(m) = -0,296). O fato dos indivíduos de C. prunifera
ocorrerem em monodominância e alta densidade na população, possivelmente, influenciaram na
ausência de endogamia.
5. Conclusão
A palmeira C. prunifera possui sistema misto de reprodução, sendo preferencialmente
alógama.
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Resumo
A Seringueira é a principal fonte de borracha natural do mundo. Os principais insetos daninhos
a esta Euphorbiaceae no Brasil pertencente ao grupo de “Insetos broqueadores de árvores
vivas”, “Insetos sugadores” e “Formigas cortadeiras”. É provável que algumas destas espécies
de insetos daninhos possam ocorrer, também, em Seringueira, em outras localidades e regiões
do Brasil, onde eles podem ser importantes para o cultivo de tal essência florestal. Portanto, o
objetivo deste trabalho é noticiar a ocorrência de um inseto daninho a esta essência florestal,
em Viçosa-MG. As atividades foram iniciadas durante o mês de maio de 2016, quando foram
procurados e localizados grupos de árvores cultivadas em locais diferentes, no município de
Viçosa-MG, visando colher informações de pessoas responsáveis pelas áreas e encontrar
insetos em flagrante associação daninha com tais árvores e seus produtos. Foram realizadas
03(três) avaliações tomando como base a incidência de insetos e a severidade, considerando-se
como “Incidência” e “Severidade”. Foi possível observar o percevejo –de- renda Leptopharsa
heveae. Este inseto daninho já havia sido citado na literatura ocorrendo em Viçosa – M.G.. É
importante salientar que o percevejo foi encontrado em 66,6% das áreas amostradas, com
incidências e severidades altas. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que, em Viçosa-MG,
o percevejo–de-renda (Leptopharsa heveae ) , inseto pertencente ao grupo dos sugadores, pode
ser o inseto mais daninho às árvores de seringueira.
Palavras-chave: Percevejo-de-renda; Seringueira; Incidência.

1. Introdução
A Seringueira, Hevea brasilienses Müell. Arg., é uma planta heliófita, semidecídua,
característica de várzeas inundáveis da floresta tropical Amazônica (LORENZI, 2002). A sua
exploração no norte do país entre 1870 e 1910 foi de fundamental importância para o desenvolvimento
econômico da região (FAZOLIN, 1991). Sendo a principal fonte de borracha natural do mundo, o
produto dessa Euphobiaceae é utilizado na fabricação de materiais cirúrgicos, pneus, autopeças,
preservativos, entre outros (OLIVEIRA & GAMEIRO, 1999). Oliveira e Gameiro (1999) também
citam o grande interesse socioeconômico e ambiental pela heveicultura não só por transformar carbono
em madeira e látex, como a grande mão-de-obra que a operação de sangria exige, criando em média
420 mil empregos e a circulação de US$ 150 milhões/ano. Segundo Pereira et al. (2002b) os estados
do Centro-Oeste e Sudeste foram as melhores “áreas de escape”, apresentado condições
meteorológicas favoráveis à cultura e não tão boas assim ao seus depreciadores. Os principais insetos
daninhos a Seringueira no Brasil pertencente ao grupo de “Insetos broqueadores de árvores vivas”,
“Insetos sugadores” e “Formigas cortadeiras”. Pertencem ao primeiro grupo Agrotis ípsilon
(Lepidoptera, Noctuidae), Tridactylus politus (Orthoptera, Tridactylidae), Coptotermes testaceus
(Isoptera, Rhinotermitidae) Xyleborus ssp. (Coleoptera, Scolytidae) e Platypus spp. (Coleoptera,
Platypodidae). Ao segundo, pertence o Leptopharsa heveae (Heteroptera, Tingidae). Os insetos dos
gêneros Atta e Acromyrmex, conhecidos como formigas cortadeiras, são consideradas a principal praga
dos plantios florestais do país (ANJOS et al., 1993 citado por SILVA, 2001). É provável que algumas
destas espécies de insetos daninhos possam ocorrer, também, em Seringueira, em outras localidades e
regiões do Brasil, onde eles podem ser importantes para o cultivo de tal essência florestal. Portanto, o
objetivo deste resumo é o de noticiar a ocorrência de um inseto daninho a esta essência florestal, em
Viçosa-MG.
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2. Material e Métodos
As atividades foram iniciadas no mês de maio de 2016, quando foram procurados e
localizados grupos de árvores cultivadas em diferentes locais no município de Viçosa-MG (Setor de
Irrigação (20°46'8.61"S; 42°51'42.87"O), o Mata da Fitotecnia (20°46'12.27"S; 42°52'13.49"O), o
Setor de Dendrologia (20°46'28.08"S; 42°52'25.24"O)), visando colher informações de pessoas
responsáveis pelos locais e encontrar insetos em flagrante associação daninha com tais árvores e seus
produtos. As vistorias foram realizadas logo após o domínio do conhecimento cientifico disponível,
entre a primeira quinzena de maio até o inicio de junho, avaliando-se árvores com idades variáveis.
Foram realizadas três avaliações tomando como base a incidência de insetos e a severidade,
considerando-se como “Incidência” a frequência (%) de árvores ( galhos, folhas, folíolos, fustes,
ponteiros, ou raízes, etc) com a presença do inseto daninho. Como “Severidade”, considerou-se a
frequência de arvores (galhos, folhas, folíolos, fustes, ponteiros, ou raízes, etc.) com os estragos, nas
categorias de 0 a 5 sendo nota = 0 para nenhum dano; nota=1 se tiver pelo menos um pequeno estrago
por inseto; nota=5 se houver muitos estragos e de nota=3 se for uma situação intermediária ou de
dúvida entre a nota 1 e a nota 5.
As árvores do Setor de Irrigação foram plantadas pelos Professores Rubens Alves de Oliveira
e Wilson Denículi, ambos da Engenharia Agrícola, em 1997 com a finalidade de pesquisa. Os
exemplares da Mata da Fitotecnia, representados por diversos clones, foram plantados pelo Professor
Ernani Luis Agnes também para a finalidade de pesquisa e segundo a administração local, o plantio
tem cerca de 30 anos. No Setor de Dendrologia foram avaliadas diferentes arvores com diversas
idades, pois estas foram plantadas com a finalidade de compor o arboreto desde a sua criação, na
época do Professor Arlindo de Paula, um dos precursores da Silvicultura do Brasil.
Em todos os locais encontrados foram coletadas amostras do inseto para determinação específica.
3. Resultados e Discussão
Durante o tempo de avalição das árvores, foi possível observar a presença de vários insetos
daninhos à Seringueira, dentre eles o percevejo-de-renda Leptopharsa heveae(Drake & Poor,
1935)(Heteroptera: Tingidae), inseto pertencente ao grupo dos sugadores, e julgado como o mais
daninho à cultura da seringueira (Tabela 1). Nas árvores avaliadas no setor da dendrologia, não foi
observado a presença do percevejo–de- renda, esse fato pode ser explicado devido as árvores estarem
em um ambiente de floresta em estágio secundário de sucessão, com um controle biológico elevado.
Durante as observações de campo foi encontrado percevejo-de-renda, onde flagrantemente,
causava danos às árvores de Seringueira (Tabela1). Na Mata da Fitotecnia, foi constatada a presença
deste mesmo inseto causando danos nas folhas, com incidência do inseto em 100% das árvores
examinadas. No setor de irrigação, a situação apresentava-se tão grave quanto a da outra Mata.
Constataram-se adultos e ninfas de percevejo-de-renda sugando a seiva das plantas, diminuindo a
atividade fotossintética e debilitando as mesmas. Como consequência promove a desfolha fora de
época, provocando assim, o surgimento de brotações precoces que favorecem o ataque do Microcyclus
ullei mesmo em áreas de escape (FONSECA,2007).
Além de provocar a redução do crescimento em altura e diâmetro da árvore, pode-se provocar
também diminuição da produção de látex. Diante disso, tem-se redução do rendimento econômico
devido a menor produção de látex e encarecimento dos custos operacionais devido a necessidade de se
manter o nível da praga baixo, diminuindo a efetividade da concorrência brasileira em relação aos
países asiáticos. Este inseto daninho já havia sido citado na literatura (OLIVEIRA & ALMEIDA,
2013) ocorrendo em Viçosa – M.G.. É importante salientar que o percevejo
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02/05
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0%

0 = 100% das
árvores
1 = 0% das
árvores
3 = 0% das
árvores
5 = 0% das
árvores
Os sintomas se
100% das folhas 0 = 0% das
manifestam nas
árvores
folhas, as quais
1 = 20% das
apresentam
árvores
manchas
3 = 30% das
árvores
amareladas devido
5 = 50% das
à sucção contínua
árvores
de seiva.

Não foi observado
nenhum dano

0 = % das árvores
1 = 20% das
árvores
3 = 40% das
árvores
5 =40% das
árvores

Severidade média
dos danos (n=10)

foi encontrado em 66,6% das áreas amostradas, com incidências e severidades altas.

Setor de irrigação 02/05
16/05
06/06

Dendrologia

Tabela 1. Incidência, severidade, inseto e danos causados
Local e
Datas das
Estragos causados Incidência média
quantidade das
vistorias
dos danos nas
árvores
árvores (%)
examinadas
Mata da Fitotecnia 02/05
Os sintomas se
16/05
manifestam nas
06/06
folhas, as quais
apresentam
manchas
100% das folhas
amareladas devido
à sucção contínua
de seiva.

.

Inseto

Danos causados

4. Conclusões
Pelos resultados obtidos pode-se concluir que, em Viçosa-MG, o percevejo-de-renda
(Leptopharsa heveae ), pode ser o inseto mais daninho às árvores de seringueira. A julgar pela
incidência e severidade dos danos causados, estes insetos daninhos podem se transformar num grande
fator de perdas na silvicultura da Seringueira, na Região de Viçosa-MG, Porém é necessário que sejam
realizados mais estudo para que se possa obter mais informações sobre os prejuízos econômicos
causados por tais insetos.
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Capítulo 2
Manejo Florestal
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Resumo
A Mata Atlântica possui alta biodiversidade, mesmo sendo um dos biomas mais impactados do mundo, com
altos níveis de desmatamento. Estudar espécies arbóreas que a compõem pode subsidiar planos de conservação,
principalmente em áreas de diferentes estágios sucessionais. O presente estudo objetiva comparar a abundância,
qualidade e sanidade do fuste de Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. em áreas com diferentes idades de
regeneração num mesmo fragmento florestal, que compõe o Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica do
Ifes - campus de Alegre. Para tanto, foram alocadas 19 parcelas de 20x20 m, amostrados todos os indivíduos
com DAP ≥ 5 cm, avaliados a qualidade e sanidade de seus fustes. Verificou-se que o setor B apresentou maior
abundância de indivíduos, dos quais possuíam menor quantidade em estágio de início de deterioração e maior
proporção de fortemente tortuosos. As demais análises de qualidade e sanidade não apresentaram diferenças
estatísticas entre os setores. Em relação à distribuição diamétrica, verificou-se que a espécie estudada está tendo
bom desenvolvimento no setor B, apresenta distribuição diamétrica em forma de jota reverso, o mesmo não
ocorre nos outros setores, Este setor apresenta ainda maior abundância, melhor sanidade dos fustes e maior
totuosidade do fuste da Apuleia leiocarpa. Acredita-se que esses resultados estão relacionados a fatores
ecológicos do fragmento estudado.
Palavras-chave: Mata Atlântica; Fuste; Conservação; Mensuração

1. Introdução
A Mata Atlântica destaca-se pela sua alta biodiversidade conciliada à alta taxa de endemismos
(GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005; PEROTTO, 2007). Contudo, esse bioma possui uma das
maiores taxas de devastação mundial o que propiciou a redução de grande parte de sua cobertura
florestal (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005; RIBEIRO et al., 2009).
Sua vegetação remanescente é representada por pequenos fragmentos isolados, alterados e em
diferentes fases sucessionais (LIMA et al., 2003). Diante disso, a conservação dos remanescentes
florestais de Mata Atlântica é extremamente importante para a perpetuação desse bioma (PIROVANI
et al., 2014), bem como para a continuidade dos serviços ecossistêmicos (MACHADO, 2015).
Frente ao exposto, estudar a qualidade e sanidade dos fustes de espécies arbóreas,
principalmente em diferentes estágios sucessionais, são formas de contribuir com informações que
podem embasar projetos de conservação.
Dentre as espécies arbóreas nativas de Mata Atlântica encontra-se Apuleia leiocarpa (Vogel)
J.F.Macbr., pertence a família Fabaceae, conhecida popularmente como Garapa, que possui ampla
distribuição geográfica no território brasileiro, contudo, encontra-se muito descontínua e vulnerável à
extinção, devido ao seu alto valor econômico (MARTINELLI et al., 2012), às perturbações antrópicas
e à falta de reposição por meio do reflorestamento (NICOLOSO et al., 2001).
Para o desenvolvimento de uma boa elaboração de programas de plantios florestais há
necessidade de se conhecer a autoecologia das espécies utilizadas. Diante disso, o presente estudo
objetivou comparar a abundância, qualidade e sanidade do fuste de Apuleia leiocarpa (Vogel)
J.F.Macbr. em áreas om diferentes idades de regeneração que compõe o Polo de Educação Ambiental
da Mata Atlântica em Alegre, ES.
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2. Material e Métodos
O presente trabalho foi desenvolvido no fragmento florestal que compõe a Reserva Legal do
Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica no Ifes – Campus de Alegre (PEAMA) (20º44’05”S e
41º25’50”W), localizado na sub-bacia do Córrego Horizonte, distrito de Rive, município de Alegre,
Sul do estado do Espírito Santo (Figura 1). Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima
da região é do tipo “Cwa”, ou seja, tropical quente úmido, com inverno frio e seco, temperatura média
de 23,1º C e precipitação anual média de 1.341 mm (INMET, 2016).

Figura1 - Localização da área de estudo. (Fonte: os autores).
A área analisada possui 87,05 ha, composta por três setores, os quais diferem entre si em
relação ao tempo em que foram destinadas a pousio e ao uso anterior do solo, a saber: Setor A (SA),
Setor B (SB) e Setor C (SC). O SA possui 39,47 ha, sofreu corte seletivo de madeira no passado e
atualmente tem 46 anos de regeneração. O SB possui 26,95 ha, área que continha cafezais e possui 56
anos de regeneração florestal. O SC possui 20,63 ha, área na qual existiam pastagens e atualmente é
coberta por floresta com idade próxima de 42 anos, que juntos perfazem um mesmo fragmento
florestal (Figura 1).
O inventário da população de Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. ocorreu em 19 parcelas
de áreas fixas (MUELLER-DOMBOIS; ELLEMBERG, 2002) com 20 x 20m distribuídas
sistematicamente a cada 200 m. Em que foram amostrados todos os indivíduos de Apuleia leioarpa (A.
leiocarpa) com Diâmetro a Altura do Peito (DAP) ≥ a 5 cm.
Para a análise da estrutura diamétrica dos indivíduos de A. leiocarpa, a amplitude de classe
adotada foi de dez centímetros (cm), sendo o limite inferior da menor classe igual a cinco centímetros
de DAP.
Para avaliar a Sanidade do Fuste(SF) foi utilizado um código numérico correspondente a
situação fitossanitária em que: 1) sadio; 2) estágio inicial de deterioração; 3) estágio avançado de
deterioração; e 4) árvore morta. Já a avaliação da Qualidade do Fuste(QF), considerou: 1) reto,
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cilíndrico; 2) ligeiramente torto, porém cilíndrico e desprovido de ramificações consideráveis; 3) forte
tortuosidade; e 4) quebrado, rachado (SFB, 2014).
Os resultados foram comparados entre os setores por meio da análise de variância não
paramétrica de Kruskal-Wallis, devido à distribuição não normal dos dados analisados. Tais análises
foram realizadas com auxílio do software ASSISTAT (SILVA, 2009).
3. Resultados e Discussão
Foi registrado um total de 96 indivíduos de Apuleia leiocarpa, sendo 10% no SA, 82% no SB
e 7% no SC (Tabela 1). Apesar de possuir maior abundância de A. leioarpa, no SB, os indivíduos se
concentram em poucas parcelas apresentando um grande desvio padrão dos dados, possibilitando
igualdade estatística desse setor com o SC, conforme análise estatística dos setores A, B e C (Tabela
1).
Tabela 1- Abundância, qualidade e sanidade do fuste de A. leiocarpa ocorrente no fragmento florestal
do PEAMA. Setor (Set.), indivíduos por hectares (Ind.ha-1), sanidade: sadio; estágio inicial de
deterioração (Ini. Det); estágio avançado de deterioração (Ava. Det.); morta. Qualidade do fuste: reto,
ligeiramente torto (Lig. Tor.); fortemente torto (For. Tort.) e quebrado. (Fonte: os autores)
Análise estatística de Apuleia leiocarpa
Set

Ind.ha-1

Sanidade do Fuste (%)
Sad.

Ini. Det.

Qualidade do Fuste (%)

Ava. Det. Morta

Reto

Lig. Torto

For. Tort. Quebrado

A 35,7 (±7,7) b 0,0 40,0 (±10,9) a 60,0 (±31,7)

0,0

20,0 (±5,4) 60,0 (±16,3) 20,0 (±24) ab

0,0

B 329 (±26,9) a 0,0 30,4 (±25,9) b 69,6 (±33,3)
C 29,2 (±3,9) ab 0,0 57,1 (±41,7) ab 42,9 (±33,3)

0,0
0,0

1,3 (±1,5) 51,9 (±28,1) 46,8 (±28,1) a
0,0
85,7 (±41,7) 14,3 (±6,9) b

0,0
0,0

A grande abundância de A. leiocarpa pode indicar estágios mais avançados de regeneração
(ANDREIS et al., 2005). Contudo, na área analisada, a abundância de A. leioarpa está relacionada a
fatores edáficos que, segundo Paschoa (2016), o SB possui solos relativamente mais ácidos com
menores teores de nutrientes, o que é favorável à espécie em estudo (BRAGA et al., 2015). Outro fator
que pode explicar a menor abundância de A. leiocarpa no SA é o histórico desse setor, haja vista que
ela foi alvo do corte seletivo realizado na área.
As características edáficas do SB podem estar influenciando, também, na distribuição
diamétrica de A. leiocarpa, visto que essa espécie apresentou melhor desenvolvimento no SB (Figura
2C), apresentando distribuição regular, em forma de “J” reverso. Comportamento semelhante
observado em todo fragmento (Figura 2A). No SA (Figura 2A) e SC (Figura 2D) percebe-se que A.
leiocarpa apresentou alta densidade de indivíduos nas primeiras classes de DAP, demonstrando o
estabelecimento da mesma nas áreas.
Em relação à Sanidade do Fuste, apenas o estágio em início de deterioração apresentou
diferenças estatísticas que, entre os setores A e B, foi maior no SB, não apresentando diferença entre
esses setores e o SC (Tabela 1). A maior proporção de indivíduos no estágio em início de deterioração
nos setores A e C pode apontar menor resistência da espécie estudada nessas áreas. Analisando a
distribuição diamétrica (Figura 2), observa-se que, dentre os indivíduos de A. leiocarpa existentes no
SA e SC, esses ocupam classes maiores de diâmetro, apontando árvores com maior idade, em relação
ao SB. A maior idade da árvore é um dos fatores que facilitam a infestação de organismos
biodeteriorantes de fuste, por exemplo: fungos apodrecedores e cupins de solo (BRAZOLIN, 2006).
Analisando a Qualidade do Fuste, o estágio Fortemente tortuoso demonstrou diferença
estatística entre os setores, sendo relativamente maior no SB. A tortuosidade de um fuste pode ser
afetado por diversos fatores ambientais. Assim, o tronco de uma árvore pode ser moldado pela sua
exposição à luminosidade, a incidência de ventos, a competição por espaço e, além desses, é
influenciado, também, pelos fatores genéticos, entre outros (MATTOS 2009). A. leioarpa é uma
espécie categorizada como secundária inicial (VIANA et al., 2015), o que faz com que seus indivíduos
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estejam sempre à procura de luz, o que pode influenciar na tortuosidade do fuste quando as espécies
estão localizadas em locais no interior da floresta e submetida à concorrência. Além disso, outro fator
que pode estar influenciando a tortuosidade dos fustes no SB é a localização das parcelas em relação a
incidência luminosa. Verifica-se que a maioria das parcelas do SB (83%) possuem a face de exposição
solar voltadas para a vertente sul/norte. Vertentes voltadas para o lado sul/norte recebem menor
radiação solar resultando em maior efeito de sombreamento durante o dia. Esse fato pode influenciar a
tortuosidade do fuste de forma que o mesmo esteja sempre voltado para a direção onde consiga expor
sua copa à luz.

Figura 2- Distribuição do número de indivíduos por ha e classe de DAP (cm) de A. leiocarpa nos AS,
SB e SC do fragmento florestal do PEAMA. (Fonte: os autores)
4. Conclusões
Em função dos resultados obtidos, o setor B possui maior abundância de Apuleia leiocarpa e
melhor sanidade dos fustes, contudo, em relação a qualidade dos fustes, esse setor apresentou maior
tortuosidade. Acredita-se que esses resultados estão relacionados a fatores ecológicos do fragmento
estudado.
Estes resultados fornecem uma base para outros estudos sobre a variação interespecífica e
intraespecífica de espécies lenhosas, mecanismos de aclimatação, e sobrevivência na Mata Atlântica.
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Resumo
As emissões de GEE, segundo as previsões, tendem a continuar crescendo nos próximos anos e, com isso,
provavelmente ocorrerá um agravamento ainda mais significativo das mudanças climáticas para toda a sociedade
e economia global. Diante disso, são necessárias ações que visem a redução desses GEE para atmosfera. Plantio
de mudas é uma técnica que quando implantada e conduzida de forma adequada, pode colaborar nos efeitos de
compensação das emissões. Contudo, ainda são incipientes os estudos que tratam da adaptabilidade e
desenvolvimento de espécies nativas do Brasil em plantios de neutralização, principalmente, estudos que
abordem o efeito das posições do relevo diante desses aspectos. O estudo foi conduzido em uma área da
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, com mudas de 18 espécies diferentes. Avaliou-se três posições
do terreno: terço “superior”, “médio” e “inferior com início de baixada”. Os parâmetros avaliados foram:
sobrevivência, incremento em diâmetro e incremento em altura. Foi possível verificar desenvolvimentos
diferenciados para as diferentes paisagens do relevo, sendo que no terço inferior com início de baixada as
espécies apresentaram os maior crescimento. A posição no terreno interferiu no crescimento de 89% das espécies
avaliadas. Conclui-se que as espécies podem ter comportamentos diferentes, mesmo quando implantadas em
uma mesma área, e que, portanto, essas variações identificadas podem contribuir para melhorar a acurácia das
estimativas em projetos de neutralização de carbono.
Palavras-chave: Remoção; Toposequência; Relevo.

1. Introdução

O quinto relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em inglês)
menciona que se as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) continuarem a crescerem de maneira
proporcional às taxas atuais dos últimos anos, a temperatura terrestre poderá aumentar até 4,8 ºC ainda
nesse século. Esse aumento intensificará o efeito das mudanças climáticas e ocasionará impactos
negativos para toda a sociedade e economia global (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS
OLÍMPICOS, 2014).
Dessa forma, se torna necessário o estudo e identificação de estratégias eficazes para a fixação
de carbono como forma de minimizar o efeito das mudanças climáticas. Uma dessas formas é por
meio de plantios arbóreos. As plantas possuem a capacidade de absorção do dióxido carbônico (CO2),
utilizando água e energia solar, convertendo esse gás em glicose que será incorporado na biomassa
vegetal (RENNER, 2004).
Assim, nos últimos anos vem sendo crescente as demandas por inventários de emissões e,
consequentemente, projeto de neutralização. Esse fato somado à incipiência de trabalhos relacionados
à gestão de projetos de neutralização, requer estudos mais aprofundados a respeito da temática.
Diante desse cenário, se torna necessário o desenvolvimento de metodologias eficientes e
padronizadas na elaboração de projetos de plantios que objetivam a fixação de carbono, como por
exemplo, um melhor conhecimento sobre o desenvolvimento e adaptabilidade das espécies
selecionadas para compor esses plantios.
Em estudo conduzido por Oliveira (2011), com plantios de espécies nativas no Estado do Rio
de Janeiro, verificou-se que as espécies florestais possuem adaptabilidades e desenvolvimentos
diferentes a partir da posição que se encontram no relevo. Entretanto, muitas espécies utilizadas para
plantios em Minas Gerais não foram testadas.
Dessa forma, se faz necessário um melhor entendimento da adaptabilidade e crescimento das
espécies nativas nas diferentes posições do relevo para uma melhor alocação das plantas nos plantios
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de neutralização, e, por conseguinte maior sucesso nos projetos de compensação de carbono via
plantios de mudas florestais.
Diante disso, objetivou-se com o presente estudo avaliar a adaptabilidade e crescimento inicial
de espécies florestais aos 20 meses em diferentes posições do terreno em plantio de neutralização de
carbono.
2. Material e Métodos
O estudo foi conduzido na área de Espaço Aberto de Eventos da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), em Viçosa, Minas Gerais (coordenadas geográficas: 20º45’35”S e 42º52’29” O). O
plantio é pertencente ao Programa Carbono Zero da UFV e tem o intuito de neutralizar emissões de
GEE de eventos realizados na instituição.
Em Viçosa o clima é do tipo Cwb, segundo o sistema de Köppen, ou seja, mesotérmico com
verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos (BRASIL, 1992). Nos últimos 30 anos as médias
climatológicas foram: temperatura média mínima de 14,67ºC e média máxima de 26,33ºC, com
precipitação média de 97,00 mm (CLIMATEMPO, 2016).
O plantio foi realizado em dezembro de 2014, em uma área de 0,15 ha, com combinação de
espécies florestais nativas do Brasil. Foram plantadas 342 mudas, no espaçamento 2 m x 2 m, sendo
cada linha constituída de 18 espécies diferentes, e que serão avaliadas no seguinte experimento. O
terreno foi estratificado em três posições: terço superior (TS), terço médio (TM) e terço inferior com
início de baixada (TIB). Cada posição do terreno avaliado é composto por 6 linhas experimentais.
A avaliação se deu após 20 meses do plantio. Dessa forma, além da sobrevivência (%)
analisou-se, também as variáveis de crescimento.
Para as variáveis de crescimento mensurou-se:
a) O Incremento médio mensal em diâmetro (IMMD) foi calculado a partir da seguinte
equação:

em que:
IMMD: Incremento médio mensal em diâmetro da j-ésima espécie (mm.mês-1)
Nj: Número de indivíduos aos 20 meses da j-ésima espécie;
Dfij: Diâmetro final do i-ésimo indivíduo da j-ésima espécie (mm);
D0ij: Diâmetro inicial do i-ésimo indivíduo da j-ésima espécie (mm);
I: Idade do plantio (meses).
b) O Incremento médio mensal em altura (IMMH) foi calculado a partir da seguinte equação:

em que:
IMMH: Incremento médio mensal em altura da j-ésima espécie (cm.mês-1)
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Nj: Número de indivíduos aos 20 meses da j-ésima espécie;
Hfij: Altura final do i-ésimo indivíduo da j-ésima espécie (mm);
H0ij: Altura inicial do i-ésimo indivíduo da j-ésima espécie (mm);
I: Idade do plantio (meses);
Para as medições relacionadas ao diâmetro foi utilizado paquímetro digital de precisão e para
aquelas relacionadas à altura, empregou-se a fita métrica.
Dessa forma, será feita a análise descritiva dos dados gerados.
3. Resultados e Discussão
A sobrevivência geral do plantio aos 20 meses foi de 79,2%, e em TS, TM e TIB os
percentuais de sobrevivência foram: 73,2%; 82,4% e 81,5% respectivamente (Tabela 1). Esse fato
indica que as espécies se adaptam de maneira diferente nas posições do terreno avaliadas no
experimento, o que corrobora com a afirmação de Marangon (1999), de que a vegetação arbórea pode
possuir preferências por pontos distintos em toposequência.
As espécies Enterolobium contortisiliquum e Peltophorum dubium, apresentaram o maior
percentual de sobrevivência (100%) para todas as posições avaliadas no terreno. Esse fato pode estar
relacionado à rusticidade das plantas e a capacidade de fixação de nitrogênio do ar através da simbiose
eficiente com rizóbio que as espécies da família Fabaceae possuem (AZEVEDO et al., 2007). Fato que
pode despertar maior interesse no uso dessas espécies para compor plantios de neutralização.
Tabela 1 – Sobrevivência das espécies nas diferentes posições do terreno: Terço superior (TS); Terço
médio (TM); Terço inferior com início de baixada (TIB) e Geral.

As espécies que não tiveram nenhuma mortalidade em TS foram: Centrolobium tomentosum,
Enterolobium contortisiliquum, Goniorrachis margintae Peltophorum dubium. Para TM foram:
Caesalpinia echinata, Chorisia speciosa, Enterolobium contortisiliquum, Eugenia uniflora, Garcinia
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gardneriana, Goniorrachis marginta, Lecythis pisonis, Machaerium stipitatum, Peltophorum dubium.
E, por fim, em TIB foram: Enterolobium contortisiliquum e Peltophorum dubium.
Para as variáveis de crescimento analisadas, foi possível verificar que a maioria das espécies
(89%) responderam de maneira diferenciada para as posições do terreno avaliadas (Figura 1 e Figura
2). Esse fato reforça a ideia de que o relevo possui forte influência sobre a disponibilidade de nutriente
ao longo de uma toposequência, tal como afirmado por Balieiro et al. (2008).
Das 18 espécies avaliadas, notou-se que 11 tiveram um maior IMMD em TIB; 4 em TS; e 3
em TM, o que demonstra que as espécies se desenvolveram melhor no terço inferior e início de
baixada do terreno (Figura 1)
As espécies que possuiram os maiores IMMD se encontravam no TIB, sendo elas: Chorisia
speciosa (3,87 mm.mês-1) e Peltophorum dubium (4,23 mm.mês-1).

Figura 1 – Incremento em diâmetro (IMMD) em mm.mês-1 das espécies nas diferentes posições do
terreno: Terço superior (TS); Terço médio (TM); Terço inferior com início de baixada (TIB) e Geral.
Das 18 espécies avaliadas, notou-se que 10 espécies tiveram um maior IMMH em TIB e 8
espécies em TS (Figura 2). Para esse parâmetro, nenhuma espécie desenvolveu-se melhor em TM.
Para a espécie Sparattosperma leucanthum, foi possível observar em IMMH negativo (-1,43
cm.mês-1). Tal fato é explicado por conta da ocorrência de quebra do caule dessa espécie.
As espécies que possuiram os maiores IMMH se encontravam em TS e TIB, sendo elas:
Enterolobium contortisiliquum (15,71 cm.mês-1) e Peltophorum dubium (17,57 cm.mês-1). Isso
permite inferir novamente que o potencial das espécies da família Fabaceae deve ser explorado em
plantios de neutralização.
Como a avaliação se deu aos 20 meses, se tornam necessários mais estudos relacionados ao
desenvolvimento dessas espécies para idades posteriores, para verificar se a dinâmica de crescimento
possui alteração ao longo do período. Contudo, com o presente trabalho já foi possível observar a
importância de se relacionar as espécies com as diferentes paisagens.
Por mais que TS represente a menor sobrevivência do experimento, é possível notar que em
TM as plantas se desenvolveram menos para os parâmetros avaliados.
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Figura 2 – Gráfico de Incremento em altura (IMMH) em cm.mês-1 das espécies nas diferentes
posições do terreno: Terço superior (TS); Terço médio (TM); Terço inferior com início de baixada
(TIB) e Geral.
4. Conclusões
As espécies podem ter comportamentos diferentes, mesmo quando implantadas em uma
mesma área, e que, portanto, essas variações identificadas podem contribuir para melhorar a acurácia
das estimativas em projetos de neutralização de carbono.
Referências
AZEVEDO, R.L.; RIBEIRO, G.T.; AZEVEDO, C.L.L. Feijão Guandu: Uma Planta Multiuso. Revista
da Fapese, v.3, n. 2, p. 81-86. 2007.
BALIEIRO, F.C; OLIVEIRA, W.C; PEREIRA, M.G; ANJOS, L.H.C; PICCOLO M.C; JACCOUD,
C.F. Fertilidade e carbono do solo e uso da água pelo eucalipto numa topossequencia em Seropédica,
RJ. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.32, n.1, p.153-162, 2008.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de Meteorologia. Normais
Climatológicas (1961-1990). Brasília: 1992. 84 p.
CLIMA TEMPO. http://www.climatempo.com.br/climatologia/210/vicosa-mg. Acesso em:
01/09/2016.
COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS – RIO 2016. Relatório de Gestão da Pegada
de Carbono dos Jogos Rio 2016. Rio de Janeiro, 2014. 82 p. Disponível em:
https://www.rio2016.com/sites/default/files/parceiros/rgpc-rio2016_out2014.pdf. Acesso em: 01 Set.
2016.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Climate Change 2014:
Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Yokohama, Japan, 2014.

MARANGON, L.C. Florística e Fitossociologia de Área de Floresta Estacional Semidecidual
Visando Dinâmica de Espécies Florestais Arbóreas no Município de Viçosa-MG. São Carlos:
Universidade Federal de São Carlos, 1999, 139 f. (Tese – Doutorado em Ecologia e Recursos
Naturais).
OLIVEIRA, N.M., Estabelecimento de espécies florestais a partir do plantio em diferentes
posições do relevo. 2011.26f. (Monografia) , Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
Seropédica, 2011.
RENNER, R. M., Sequestro de carbono e a viabilização de novos reflorestamentos no Brasil.
2004. 147 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, 2004.

156

Ajuste da Função de Densidade de Probabilidade de Weibull para um
fragmento de Floresta Ombrófila Mista
Marina da Silveira Gomes 1, Luciano Rodrigo Lanssanova1 , Érick Afonso Agnes de Lima1
1

UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste. E-mail: marinadasg@hotmail.com

Resumo
A distribuição diamétrica é uma ferramenta importante para definir os diferentes tipos florestais,
amplitude dos diâmetros e também é fundamental para elaboração de tabelas de produção. As
Funções de Densidade e Probabilidade são a melhor forma de descrever a estrutura diamétrica.
Nesse trabalho foi ajustado a função de Weibull 3P para uma Floresta Ombrófila Mista e
realizado o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Os parâmetros a,b e c da função
foram respectivamente, 10,026, 10,34 e 0,94. O teste de K-S foi calculado com nível de
significância de 0,1%. No teste K-S a Função de Weibull não foi aderente para os dados do
presente estudo, apesar das curvas observadas e estimadas do número de indivíduos por classe
de diâmetro ficarem muito próximas graficamente.
Palavras-chave: Distribuição diamétrica; Estrutura diamétrica; Florestas de araucária

1. Introdução
A Floresta Ombrófila Mista (FOM), ou floresta de Araucária, é uma formação vegetal do Bioma
Mata Atlântica e apresenta em sua composição a Araucaria angustifolia como espécie característica
(SANQUETTA et al., 2003).
Originalmente a Floresta Ombrófila Mista ocorre na região sul do Brasil, em pequenas manchas
nos estados de São Paulo e Minas Gerais e em países como Argentina e Paraguai (FIGUEIREDO FILHO
et al., 2010). Hoje em dia a FOM encontra-se fragmentada em diferentes estágios de sucessão devido a
exploração de madeira, expansão agrícola e urbanização LINGNER et al., 2007; SANQUETTA et al.,
2001).
A proteção dos remanescentes de Floresta Ombrófila mista requer medidas legislativas e
fiscalizatórias, além de ações de caráter científico, para executar praticas conservacionistas
(SANQUETTA et al., 2003). Para Scolforo (2006), é necessário gerar conhecimento acerca da estrutura
e da dinâmica das FOM.
Em florestas nativas a distribuição diamétrica é importante, pois mostra a amplitude dos
diâmetros, onde acontece maior concentração do número de árvores, servindo para distinguir diferentes
tipos florestais, grau de ocupação dos indivíduos, intensidade da regeneração natural e elaboração de
tabelas de produção que consideram a dinâmica da população florestal (SCOLFORO, 2006). Segundo
Machado et al. (2009), a melhor forma de descrever estrutura diamétrica de uma floresta de uma é por
meio do emprego de funções de densidade probabilística (FDP).
As funções de densidade de probabilidade estimam o número de indivíduos por classe de
diâmetro (MACHADO et al., 2009). Segundo Marques (2003), o uso das funções de densidade de
probabilidade está diretamente ligado à natureza dos dados com os quais elas se relacionam. Para
Nascimento et al., (2012) a função Weibull é o modelo mais abordado na área florestal devido à sua
grande flexibilidade e variedade de métodos de ajuste, se adequando na modelagem de diferentes grupos
ecológicos que compões a floresta tendo êxito em quase toda forma de distribuição.
O objetivo deste trabalho foi ajustar e avaliar a função de densidade e probabilidade de Weibull
com três parâmetros para um fragmento de Floresta Ombrófila Mista localizada norte do Estado de Santa
Catarina.
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2. Material e Métodos
A área de estudo localiza-se na Floresta Nacional de Três Barras (FLONA), pertencente ao
município de Três Barras, estado de Santa Catarina. A região está inserida no Planalto Norte
Catarinense, situada na área de influência da Bacia do Paraná (Marques, 2007).
Segundo a classificação climática de Köppen, a FLONA está localizada em uma região onde o
clima é classificado como Cfb, ou seja, clima temperado constantemente úmido, sem estação seca, com
verão fresco e geadas frequentes. A precipitação média anual é de 1.588,5 mm bem distribuídos ao longo
do ano, sendo abril o mês mais seco com 90,1 mm e outubro o mais chuvoso com 197,5 mm. O relevo
é predominantemente plano a suave-ondulado, apresentando elevações suaves (MARQUES, 2007).
A FLONA possui área total de 4.458,50 hectares, sendo constituída de 31,46% de florestas
naturais, com predominância da vegetação denominada Floresta Ombrófila Mista (767,94 ha). Nesta
formação florestal, encontram-se instaladas 26 parcelas permanentes com área de um hectare cada (26
ha). Cada unidade amostral foi dividida em 20 unidades secundárias retangulares de 500m² (10m x
50m). Todas as árvores com diâmetro a 1,3m (DAP) maior ou igual a 10 cm foram medidas, numeradas
e identificadas botanicamente. Foram medidas 18.616 árvores e agrupadas em 48 classes de diâmetro
com intervalos de dois centímetros definido arbitrariamente, para captar a variabilidade de diâmetros
nas menores classes.
Para o ajuste da Weibull 3P (Equação 1) foi utilizado o estimador de Zanakis pelo método dos
percentis. Os modelos e as formas de ajuste podem ser encontrados em Retslaff (2010), Ferreira (2011)
e Scolforo (2006).
𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

𝑐𝑐 𝑥𝑥−𝑎𝑎 𝑐𝑐−1
𝑥𝑥−𝑎𝑎 𝑐𝑐
( )
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. [− ( ) ]
𝑏𝑏
𝑏𝑏
𝑏𝑏

Equação 1

f(x)=função de densidade de probabilidade Weibull; a=parâmetro de locação; b=parâmetro de
escala; c=parâmetro de forma; x=variável de interesse (DAP). Com a≤x≤∞, a≥0, b>0 e c>0.
Foi realizado o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov (K-S) que compara a frequência
acumulada observada e a estimada pela função de densidade de probabilidade em seu ponto de maior
diferença. Para realização do teste K-S, considerou-se o nível significância de 0,01% para achar o valor
crítico (Dtab). Segundo Scolforo (2006) o ponto em que ocorrer a maior divergência entre as distribuições
é o valor D de K-S (Dcal), se o Dcal for menor que Dtab aceita-se a hipótese nula de que as distribuições
observadas e estimadas são aderentes. No teste K-S o nível de significância de 1% é o menos restrito.
3. Resultados e Discussão
A distribuição diamétrica em forma decrescente ou “j” invertido, característica de florestas
naturais, indica que a regeneração da floresta ocorre continuamente, a mesma pode ser observada na
Figura 1. A maior concentração de indivíduos ocorre nas cinco primeiras classes de diâmetro, sendo
3198 árvores na primeira classe compreendendo os diâmetros entre 10,05 a 19,99cm, conforme aumenta
o diâmetro do centro de classe o número de indivíduos reduz até que se mantem constante. O maior
diâmetro encontrado foi de 116,5014cm, e o menor de 10,0267cm, as outras medidas descritivas dos
dados estão apresentadas na tabela 1.
Tabela 1- Estatística descritiva do conjunto de dados para a variável diâmetro (cm)
Média
21,2483

Erro
padrão
0,0889

Mediana
16,8704

Análises descritivas
Desvio
DAP
Variância
padrão
mínimo
12,1399 147,3775 10,0267

DAP
máximo
116,5014

Soma

Contagem

395560

18616
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Figura 1- Distribuição diamétrica da Floresta Ombrófila Mista
O parâmetro “a” que representa o menor diâmetro de inclusão, foi equivalente a 10,026, o
parâmetro “b” que representa a escala foi de 10,34, e o parâmetro “c” que é responsável pela forma foi
de 0,94, os quais podem ser observados na tabela 2 juntamente com o teste K-S.
Tabela 2- Valores dos parâmetros estimados para a função Weibull e o teste de aderência de
Kolgomorov-Smirnov.
Parâmetros

Teste K-S

A

B

C

D tab 1%

D calc

10,0267614

10,34507

0,945334

0,011947

0,020302

Conclusão
Rejeita H0

O parâmetro “c” que representa a forma foi coerente com a literatura disponível, visto que
quando este é menor que 1 caracteriza uma forma decrescente. Valores de “c” iguais a 1 são
característicos de formas exponenciais, enquanto que valores entre 1 e 3,1 caracterizam formas
assimétricas positivas (SCOLFORO, 2006).
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Figura 2- Distribuição diamétrica para os valores estimados e observados
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Analisando graficamente, ao observar a figura 2 é possível verificar que a curva gerada pela
Weibull modelou satisfatoriamente o número de indivíduos em cada classe diamétrica, visto que, as
duas curvas estão praticamente sobrepostas. Entretanto o presente trabalho levou em consideração não
só a análise gráfica das curvas geradas, mas também o teste de aderência de K-S.
No presente estudo o valor calculado do teste K-S foi correspondente a 0,020 sendo superior ao
valor crítico tabelado que correspondeu a 0,011(tabela 2). Desta maneira, rejeita-se a hipótese H0
demonstrando que as distribuições observadas e estimadas não são aderentes, ou seja, estatisticamente
são diferentes, não representando a mesma população. Apesar das curvas terem sido muito próximas o
teste de K-S não foi significativo
No trabalho realizado por TÉO et al., (2012) a função Weibull obteve o melhor desempenho
entre as funções de densidade de probabilidade testadas para um plantio de Pinus taeda. No trabalho
realizado por Lana et al., (2013) em um fragmento de Floresta Ombrófila Densa a função de densidade
e probabilidade Beta, mesmo tendo apresentado uma proximidade nas estimativas para o total de
árvores, não apresentou uma boa aderência em relação aos dados observados.
4. Conclusões
Para o fragmento de Floresta Ombrófila Mista a Função de densidade de Probabilidade de
Weibull 3P apresentou um gráfico satisfatório da modelagem do número de indivíduos em cada classe
de diâmetro, porém o teste de aderência de Kolgomorov-Smirnov concluiu que as distribuições
observadas e estimadas são estatisticamente diferentes. Assim, a função de densidade e probabilidade
de Weibull não é adequada para o conjunto de dados.
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Resumo
Estudos de inventários florestais, a principal finalidade é chegar a uma estimativa de volume
para a população avaliada, para auxiliar na tomada de decisões. Estimativas precisas de volume
de madeira são fundamentais para o planejamento, condução e o tomada de decisões em um
plantio florestal, a fim de valorizar ao máximo a madeira e viabilizar o seu uso para
multiprodutos. Equações volumétricas associadas a variáveis independentes como o diâmetro
medido à 1,30m do solo (DAP) e a altura total, ajustadas por meio de regressão são comumente
utilizadas para este fim. O presente trabalho teve como objetivo ajustar diferentes modelos
volumétricos para estimativa de volume total em um povoamento de teca. O trabalho foi
desenvolvido em um plantio florestal seminal de teca (Tectona grandis), povoamento com área
total de 4 ha, localizado na Fazenda Paulo Uchoa, Município de Urutaí, Estado de Goiás. Os
dados utilizados no ajuste dos modelos volumétricos foram provenientes da cubagem de 30
árvores. Para a estimativa de volume foram comparados os modelos de Schumacher-Hall,
Spurr, Naslund, Stoate e Husch. As equações volumétricas foram avaliadas com base nos
seguintes critérios para sua seleção: coeficiente de determinação (R²aj%), erro padrão da
estimativa (Syx; Syx%), e análise gráfica dos resíduos. Os resultados obtidos apontaram que o
modelo de Schumacher-Hall demonstrou ser o mais apropriado para a estimativa do volume
total. O modelo de Schumacher-Hall apresentou um coeficiente de determinação de 98,34% e
erro padrão de 6,37%.
Palavras-chave: Mensuração; Teca; Volume.

1. Introdução
Nos estudos de inventários florestais, a principal finalidade é chegar a uma estimativa de
volume para a população avaliada, para auxiliar na tomada de decisões. Pois a cada dia, vem
ocorrendo um aumento da valorização da madeira e dos produtos florestais, além do uso social,
ecológico e econômico de florestas plantadas e nativas (MIGUEL et al., 2010).
Para as estimativas de volume em produções madeireiras utiliza-se principalmente equações
volumétricas, que tem seus parâmetros calculados através de uma análise de regressão (SANTANA e
ENCINAS, 2004). Tendo o volume como uma variável dependente, este pode ser estimado através de
variáveis independentes de fácil mensuração, como no caso do DAP (diâmetro na altura do peito) e da
altura de interesse da árvore (MACHADO et al., 2002). Estas equações podem determinar um volume
individual de uma árvore, que pode ser associado com procedimentos de amostragem em campo
através de parcelas para determinar a estimativa de volume por parcelas e depois extrapolada para
hectare e área total (MIGUEL, 2009).
Visando uma estimativa mais precisa de volume em povoamentos florestais, várias equações
matemáticas foram desenvolvidas com o intuito de apresentar um menor erro ao serem ajustadas para
um determinado povoamento. Mesmo assim, nem sempre se ajustam às espécies e às condições de
interesse, o que torna necessário o teste com vários modelos para encontrar o que melhor se ajusta para
o caso (SILVA, 2008). Quando a equação ajustada fornece boas estatísticas, significa que é capaz de
captar diversas das variações do povoamento florestal, fornecendo então uma confiável estimativa de
volume para o povoamento dentro de uma baixa margem de erro (MIGUEL e LEAL, 2012).
Diversos pesquisadores já ajustaram e compararam vários modelos matemáticos com a
finalidade de estimar o volume de madeira de inúmeras espécies e condições de sítios, como no caso
de Machado et al, (2002) que fizeram modelos para volume de Pinus oocarpa de diferentes idades e

162

diversos regimes de desbaste. Outro exemplo é no caso de Santana e Encinas (2004) que
desenvolveram equações para Eucalyptus saligna.
Entre tantos modelos e espécies trabalhadas dentro das equações volumétrica, pouco se sabe a
respeito de modelos para teca (Tectona grandis L.f.), espécie florestal que tem ganhado prestígio por
sua madeira ser amplamente usada na fabricação de móveis e comercializada com valores próximos ao
do mogno-brasileiro (Swietenia macrophylla King) (FIGUEIREDO et al., 2005). Considerando isso,
este trabalho teve como finalidade ajustar diferentes modelos volumétricos para estimativa de volume
total em um povoamento de teca.
2. Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido em um povoamento de Tectona grandis na Fazenda Paulo Uchoa,
localizada no munícipio de Urutaí, no Estado de Goiás. O povoamento está situado nas coordenadas
geográficas 07°94’42,3”S e 80°65’61,8” W, com espaçamento 3 x 2,5 m e 16 anos de idade e área de
4 ha.
Para a obtenção dos dados, foi realizado o inventário florestal por meio de 10 parcelas
alocadas na área, sendo empregado o método de área fixa em parcelas no formato quadrangular com
as dimensões de 30 m x 30 m, selecionadas pelo processo de amostragem sistemática. Foram
coletados os dados de diâmetro à altura do peito (DAP), na altura de 1,30 m ao nível do solo e a altura
de todas as árvores na parcela.
Posteriormente, para a análise diamétrica do povoamento, foram cubadas 30 árvores por meio
do método de Smalian. A partir dos dados obtidos pela cubagem rigorosa, calcularam-se os volumes
individuais para cada árvore. Em seguida foram escolhidos cinco modelos matemáticos consultados
em literatura para a realização do ajuste das equações volumétricas para a estimativa do volume
individual total com casca da teca.
Para a estimativa de volume foram comparados os modelos de Schumacher-Hall, Spurr,
Naslund, Stoate e Husch (Equação 1 a 5), conforme apresentados a seguir:
a) SCHUMACHER-HALL
( )

b) SPURR

(

)

(

)

(1)

(2)
c) NASLUND
(

d) STOATE

(

e) HUSCH
(

)

)
)

(3)

(4)

(5)

Os modelos volumétricos foram ajustados por meio de análise de regressão, sendo obtidas
equações volumétricas. A seleção do melhor modelo foi baseada nos seguintes critérios: coeficiente de
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determinação ajustado em porcentagem (R²ajus%), erro padrão da estimativa (Syx%) e a análise
gráfica da distribuição dos resíduos.
3. Resultados e Discussão
As equações volumétricas ajustadas com seus respectivos coeficientes estão apresentadas na
Tabela 2.
Tabela 2 – Equações volumétricas ajustadas para o povoamento de Tectona grandis.
Modelo

Equação ajustada

SchumacherHall
Spurr

( )

(

)

(
(

Naslund
Stoate
Husch

(

)

(

)

)

)

A Tabela 3 apresenta as estatísticas de ajuste e precisão calculadas para os modelos
volumétricos previamente selecionados.
Tabela 3 - Estatísticas de ajuste e precisão dos modelos volumétricos ajustados para o povoamento de
Tectona grandis.
Modelo matemático
Schumacher-Hall

R² aj (%)

Syx

Syx (%)

98,34

0,014

6,37

Spurr

98,28

0,014

6,49

Naslund

98,30

0,014

6,44

Stoate

98,24

0,014

6,56

Husch
96,75
0,019
8,74
Onde: R²aj.= coeficiente de determinação ajustado; Sxy= erro padrão da estimativa.

Observou-se que o modelo de Schumacher-Hall apresentou o melhor resultado para a
estatística erro padrão da estimativa (Syx%), com o menor valor, seguido dos modelos de Naslund,
Spurr e Stoate. O modelo de Husch, por sua vez, apresentou o pior resultado, em função do maior erro
no ajuste volumétrico.
Miguel e Leal (2012) em trabalho desenvolvido para povoamento de Eucalyptus urophylla
localizada no município de Niquelândia, no Estado do Goiás, encontraram valores do erro padrão da
estimativa superiores ao do presente trabalho, sendo observado que o menor Syx% foi para o modelo
de Meyer, valor de 7,38%.
Com relação ao coeficiente de determinação ajustado (R² aj.), os modelos seguiram a mesma
tendência do erro padrão da estimativa, e foram considerados satisfatórios, sendo que o modelo de
Schumacher-Hall apresentou novamente resultado ligeiramente superior aos demais e mais próximo
de 100%. O presente trabalho teve resultados iguais ao trabalho de Thomas et al., (2006), onde o
modelo de Schumacher-Hall teve seu coeficiente de determinação ajustado superior aos outros
modelos.
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A Figura 1 apresenta os gráficos de dispersão de resíduos plotados em relação ao volume
estimado. Os gráficos não apresentaram grandes tendências de estimativas, implicando em uma
homogeneidade dos resíduos.

Figura 1 - Distribuição dos resíduos percentuais em função do volume estimado.
O modelo de Naslund apresentou uma pequena tendência em subestimar o volume para as
classes de menores diâmetros
Os resultados obtidos apontaram que o modelo de Schumacher-Hall demonstrou ser o mais
apropriado para a estimativa do volume total para área em estudo.
4. Conclusões
As estatísticas de ajuste e precisão foram consideradas consistentes para análise e comparação
dos modelos volumétricos ajustados.
A análise do valor gráfica do valor do coeficiente de determinação e observação gráfica do
resíduo pode-se concluir que o modelo de Schumacher-Hall apresenta o melhor desempenho nas
estimativas de volume total para Tectona grandis.
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Resumo
O Eucalyptus grandis, popularmente conhecida como eucalipto, destaca-se no cenário
brasileiro por ser a espécie florestal mais plantada, em função de seu rápido crescimento, boa
adaptabilidade e madeira com ótimas características para utilização na indústria de celulose e
na fabricação de móveis, por exemplo. Devido à dificuldade e maior onerosidade na
mensuração da variável altura em inventários florestais, é preferível que sejam tomadas todas
as medidas de diâmetros a 1,30 m de altura (DAP) e apenas algumas alturas nas parcelas
estabelecidas. Por meio de ajustes de modelos hipsométricos, é possível obter estimativas
precisas das demais alturas do povoamento, de maneira menos custosa. O presente trabalho
objetivou avaliar o ajuste e selecionar modelos hipsométricos para estimar a altura total de
povoamento clonal de Eucalyptus grandis, no Estado de Goiás. O trabalho foi desenvolvido em
um plantio florestal clonal de teca Eucaliptus grandis, povoamento com área total de 110 ha,
localizado na Fazenda Cachoeira e Sete Voltas, Município de Ipameri, Estado de Goiás. Os
dados utilizados no ajuste dos modelos foram provenientes da medição do diâmetro a 1,3 m de
altura (DAP) e da altura total de 60 árvores. Cinco modelos hipsométricos (Stofel, Assmann,
Henriksen, Curtis e Trorey) foram ajustados, e o melhor foi selecionado baseado nos critérios:
Coeficiente de determinação ajustado (R²aj%), erro padrão da estimativa absoluto (Syx) e
relativo (Syx%) e a análise gráfica dos resíduos. Dentre os modelos testados, o modelo de
Henriksen apresentou as melhores estatísticas de ajuste e precisão, além de homogeneidade na
distribuição gráfica dos resíduos, sendo considerado o melhor modelo para estimativa da altura
total no povoamento estudado,
Palavras-chave: Altura total; Eucalipto; Modelagem.

1. Introdução
O setor industrial de base florestal tem sido marcado por um processo de utilização crescente
de madeiras provenientes de reflorestamento, principalmente para produção de chapas, lâminas,
compensados, aglomerados, carvão vegetal, madeira serrada, celulose e móveis (SOARES et al.,
2003). Segundo dados da ABRAF (2013), em 2012, a área brasileira de plantios de Eucalyptus spp. e
Pinus spp. atingiu 6,66 milhões de hectares, sendo que os plantios de Eucalyptus spp. representaram
76,6% da área total.
O Eucalyptus grandis é uma espécie florestal originária da Austrália e pertencente à família
Myrtaceae (LORENZI et al., 2003). Destaca-se por ser a espécie florestal mais plantada no Brasil,
devido ao seu potencial produtivo, às características da madeira, à boa adaptação em grande parte do
território brasileiro e à disponibilidade considerável de florestas para pronto uso (SILVA,2002;
SOUZA et al., 2004; BARREIROS et al., 2007).
Por ser uma espécie de rápido crescimento, um dos fatores limitantes para o processamento e
uso de madeiras do gênero Eucalyptus são as altas tensões de crescimento que resultam em rachaduras
e empenamentos de peças de madeira, reduzindo a qualidade e grau de aproveitamento das toras
(IWAKIRI et al., 2008). A fim de calcular e estimar o volume de madeira, o mais uniforme possível e
possibilitar o seu uso para multiprodutos, o crescimento do povoamento florestal deve acompanhado
por meio da mensuração de variáveis dendrométricas, como o diâmetro e a altura, ao longo do tempo.
A altura de uma árvore é definida como a distância linear ao longo de seu eixo principal,
partindo do solo até o topo ou até outro ponto referencial, segundo o tipo de altura que se procura
medir (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2009). É uma variável que serve essencialmente para o
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cálculo do volume e de incrementos em altura e volume, além de ser utilizada em métodos
estimativos, como equações de volume e funções de afilamento (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO,
2009; JESUS et al., 2015).
A mensuração da altura é considerada difícil, exigindo um maior tempo para sua
determinação, além de induzir o aumento de erros, em função da subjetividade na coleta desta
informação. Por isso, em trabalhos de inventários florestais em florestas homogêneas e equiâneas,
como plantios clonais de Eucalyptus spp., normalmente são medidos os diâmetros (variável de fácil
medição e não onerosa) de todas as árvores e apenas parte das alturas nas parcelas. Posteriormente, são
estimadas as alturas das demais árvores do povoamento por meio de relações hipsométricas
(SCOLFORO, 2005; MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2009).
Nesse sentido, este estudo teve o objetivo de avaliar o ajuste e selecionar modelos
hipsométricos para estimar a altura total de povoamento clonal de Eucalyptus grandis, no Estado de
Goiás.
2. Material e Métodos
A área de estudo do presente trabalho está localizada em um plantio florestal clonal de
Eucalyptus grandis, localizada no município de Ipameri, Sudeste do Estado de Goiás. A fazenda
possui 110 ha de área plantada Fazenda Cachoeira e Sete Voltas com Eucalyptus grandis, com idade
de 6 anos, com espaçamento realizado no plantio de 3 x 2 m.
A amostragem foi realizada em parte da área da plantação de eucalipto, pois a outra parte
estava na fase de colheita. As parcelas foram alocadas pelo método de Amostragem Casual Simples.
Foram lançadas, aleatoriamente, dez parcelas quadradas de 30m x 30m, totalizando 9000 m²
amostrados.
Em cada uma das dez parcelas foram medidos os diâmetros a 1,30m de altura do solo (DAP)
de todas as árvores. As alturas foram mensuradas de 6 árvores dentro de cada parcela.
Os dados de diâmetro e altura coletados no plantio foram utilizados para o ajuste de diferentes
modelos hipsométricos (Tabela 1), visando eleger o mais indicado para estimar a altura total no
povoamento de Eucalyptus grandis.
Tabela 1 – Modelos matemáticos utilizados para estimativa da altura total em povoamento de
Eucalyptus grandis.
Número do
Modelo

Autor

Modelo

1

Stofel

2

Assmann

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) + 𝜀𝜀𝑖𝑖

3

Henriksen

4

Curtis

5

Trorey

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗

1
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 2

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) + 𝜀𝜀𝑖𝑖
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗

1
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

Onde: Ln = logaritmo natural; Ht = altura total (m); DAP = diâmetro a altura do peito
(cm);𝛽𝛽0 , 𝛽𝛽1 e 𝛽𝛽2 = coeficientes da regressão; 𝜀𝜀𝑖𝑖 = erro.

Os modelos matemáticos foram submetidos à análise de regressão para o desenvolvimento de
equações. A seleção do melhor modelo foi baseada nos seguintes critérios: coeficiente de
determinação ajustado em porcentagem (R²ajus%), erro padrão da estimativa (Syx%) e a análise
gráfica da distribuição dos resíduos.
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3. Resultados e Discussão
As equações hipsométricas ajustadas com seus respectivos coeficientes estão apresentadas na
Tabela 2.
Tabela 2 – Equações ajustadas para o povoamento de Eucalyptus grandis.
Número
do
Modelo

Autor

Equação ajustada

1

Stofel

2

Assmann

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 1,753351 + 0,543341 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)

3

Henriksen

4

Curtis

5

Trorey

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 30,91947 − 1215.68 ∗

1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 2

𝐻𝐻𝐻𝐻 = −10,6469 + 13,25984 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 3,73222 − 7,52453 ∗

1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 5,981152 + 1,65885 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 0,02503 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2

Na Tabela 3, são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão calculadas para os modelos
hipsométricos testados.
Tabela 3 - Estatísticas de ajuste e precisão dos modelos hipsométricos ajustados para o povoamento
de Eucalyptus grandis.
Modelo matemático

R² aj (%)

Syx

Syx (%)

Stofel

74,46

1,2166

4,88

Assmann

70,98

1,3163

5,27

Henriksen

75,11

1,2189

4,88

Curtis

73,56

1,2285

4,92

Trorey
74,91
1,2239
4,90
Onde: R²aj.= coeficiente de determinação ajustado; Sxy= erro padrão da estimativa.

Analisando o erro padrão da estimativa (Syx%), observou-se que todos os modelos ajustados
apresentaram boas estimativas, sendo que os modelos de Stofel e Henriksen destacaram-se pelos
menores valores, indicando melhores ajustes.
Pereira et al. (2014) ajustaram as equações de Stofel e Henriksen para um plantio seminal de
teca localizado no município de Mojú, Nordeste do Estado do Pará, obtendo como resultado 44,9% e
46,9% de R²aj, respectivamente e 16,7% de erro padrão.
Os coeficientes de determinação ajustados (R²aj.%) mais semelhantes foram obtidos para os
modelos de Stofel, Henriksen e Trorey, porém todos foram considerados consistentes. Entretanto, o
modelo de Henriksen apresentou ligeiramente o melhor resultado, uma vez que seu valor foi o que
mais se aproximou de 100%.
O modelo de Henriksen foi ajustado por Jesus et al. (2015) para um povoamento clonal de
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, no Distrito Federal, no qual observou 68% de R²aj. e 9,59
% de Erro padrão, valores superiores do presente trabalho.
A Figura 1 apresenta os gráficos de dispersão de resíduos plotados em relação ao diâmetro à
altura do peito (DAP).
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Figura 1 - Gráfico de distribuição dos resíduos em função do diâmetro a 1,30m do solo (DAP) para os
modelos ajustados.
Os gráficos não apresentaram tendências de estimativas, implicando em uma homogeneidade
dos resíduos. Sendo assim, em função da semelhança significativa entre as estatísticas de ajuste mais
importantes para comparações, no caso o Syx% e o gráfico de resíduos, o coeficiente de determinação
ajustado (R² aj.%) indicou que o melhor modelo para estimativa da altura total para o povoamento de
Eucalyptus grandis estudado foi o modelo de Henriksen.
4. Conclusões
Todas as estatísticas de ajuste e precisão foram consideradas consistentes para análise e
comparação entre os modelos hipsométricos avaliados.
Entre os modelos ajustados, o modelo de Henriksen apresentou o melhor ajuste, em função de
seu coeficiente de determinação ajustado (R²aj.%) ter apresentado resultado ligeiramente superior aos
demais.
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1

Resumo
A Tectona grandis popularmente conhecida como teca, apresenta uma madeira de alta
qualidade e geralmente destinada a produção de móveis de luxo. Na realização de inventários
florestais a obtenção da variável altura é uma atividade onerosa, tornando-se inviável a sua
obtenção em todas as árvores das parcelas nos povoamentos florestais. Uma alternativa viável é
estimá-la utilizando modelos hipsométricos que torna o inventário menos dispendioso e, ao
mesmo tempo, assegura a precisão dos dados. Diante do exposto o presente trabalho teve por
objetivo avaliar o ajuste e selecionar modelos hipsométricos para estimar a altura total de
povoamento seminal de Tectona grandis. O trabalho foi desenvolvido em um plantio florestal
seminal de teca (Tectona grandis), povoamento com área total de 4 ha, localizado na Fazenda
Paulo Uchoa, Município de Urutaí, Estado de Goiás. Os dados utilizados no ajuste dos modelos
foram provenientes da medição do diâmetro a 1,3 m de altura (DAP) e da altura total de 50
árvores e 30 árvores para validação. Foram ajustados quatro modelos hipsométricos (Linha
reta, Assmann, Curtis e Trorey), e selecionado o melhor com base no coeficiente de
determinação ajustado (R²aj%), erro padrão da estimativa absoluto (Syx) e relativo (Syx%) e
por fim foi realizada a análise gráfica dos resíduos. Dentre os modelos avaliados, o modelo de
linha reta apresentou as melhores estatísticas de ajuste e precisão, bem como distribuição
gráfica dos resíduos satisfatória, assim, apresentando uma pequena superioridade para
estimativa da altura total.
Palavras-chave: Teca; Altura Total; Mensuração.

1. Introdução
A Tectona grandis, popularmente conhecida como teca, é uma espécie florestal da família
Verbenaceae e originária da Birmânia, Tailândia, Índia e outras regiões do continente asiático
(GONZALÉZ, 2013). A madeira da teca é conhecida mundialmente por sua beleza e durabilidade,
fatos que lhe agregam alto valor comercial (PÉREZ CORDERO; KANNINEN, 2003). No Brasil, os
primeiros povoamentos de teca iniciaram-se na década de 60 no Mato Grosso, existindo plantios
também nos estados de Roraima e Pará (VIEIRA, 2012).
A teca é considerada uma espécie de rápido crescimento, porém em condições para plantio
comercial, a qualidade da madeira e produtividade podem ser inferiores ao esperado (LEITE et al.,
2011). Assim, poucas são as pesquisas que fornecem informações sobre a produtividade de plantios
comerciais e inventários de teca no Brasil.
A mensuração florestal é uma atividade que fornece informações importantes sobre uma
floresta, a fim de se obter o conhecimento das potencialidades produtivas, além de atender diversas
finalidades, as quais visam estabelecer objetivos comerciais, de manejo, ordenação florestal e de
pesquisa (FREITAS; WICHERT, 1998).
Dentre as variáveis analisadas na mensuração a altura está entre as mais utilizadas em um
inventário florestal, sendo usada para calcular e estimar o volume, calcular o incremento em altura
para florestas plantadas, o que auxilia no ordenamento da produção, e é utilizada em diversos métodos
de estimativas, como equações de volume e funções de afilamento (PÉLLICO NETTO; BRENA,
1997; SANQUETA, 2006). É definida como a distância linear ao longo do eixo principal da árvore,
partindo do solo até o topo ou até outro ponto referencial, de acordo com o tipo de altura que se deseja
medir (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2014).
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A determinação da altura das árvores em pé através de instrumentos é uma operação onerosa,
principalmente em função da dificuldade de medição, e sujeita a erros operacionais. Desse modo,
procura-se medir algumas alturas nas parcelas de inventário no povoamento florestal e, através de
relações hipsométricas, estimar a altura das demais árvores. A relação hipsométrica permite estimar a
altura total das árvores da parcela a partir da mensuração de pares de altura e diâmetro medido a 1,30
m de altura para posterior ajuste de equações hipsométricas, sendo assim muito usada nos inventários
florestais. (RIBEIRO et al, 2010).
Diante do exposto, objetivou-se com a realização desta pesquisa, avaliar o ajuste de modelos
hipsométricos e determinar o melhor modelo para estimar a altura total das árvores em um
povoamento de Tectona grandis, no município de Urutaí, Goiás.
2. Material e Métodos
A área de estudo do presente trabalho está localizada em um plantio seminal de Tectona
grandis, com área total de 4 ha, localizado na Fazenda Paulo Uchoa, Município de Urutaí, Estado de
Goiás. O povoamento está situado nas coordenadas geográficas 07°94’42,3”S e 80°65’61,8” W, com
espaçamento igual à 3,0 x 2,5 m e 16 anos de idade.
O solo da região é classificado como Latossolo vermelho distrófico (EMBRAPA, 2013).
Segundo a classificação de Köppen, o clima predominante na região é do tipo Aw, com duas estações
bem definidas, uma seca que dura de maio a agosto e outra chuvosa no restante do ano, possuindo
temperatura média anual de 25ºC e precipitação de 1700 mm (MESQUITA et al., 2009).
A área de estudo teve poucas interferências de práticas silviculturais, não sendo realizado o
replantio e atividades de desrama. Realizou-se o inventário florestal na área, onde foram estabelecidas
10 parcelas de 900 m² cada, medindo-se os diâmetros à altura do peito (DAP) de todos os indivíduos
com auxílio de uma Suta e a altura total (Ht) das 8 primeiras árvores de cada parcela com clinômetro
digital.
Os dados de diâmetros e altura obtidos em campo foram utilizados para o ajuste de diferentes
modelos hipsométricos (Tabela 1), a fim de selecionar o mais indicado para estimar a altura total no
povoamento seminal de teca estudado. Os modelos foram buscados em literatura, e escolhido os mais
usuais para estimativa de altura total.
Do total de 80 árvores, 50 foram utilizadas para o ajuste dos modelos e 30 árvores para a
validação (dados independentes dos ajustes). Os modelos foram ajustados com o uso do software
STASTITICA 7.0.
Tabela 1 – Modelos hipsométricos selecionados para estimativa da altura total em Tectona grandis.
Nome do modelo

Modelo matemático

Linha reta

𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

Assmann
Curtis
Trorey

𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗

1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗

1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 2

Onde: DAP = diâmetro a 1,30 m de altura (cm); H = altura total (m); Ln =
logaritmo natural; 𝛽𝛽0 , 𝛽𝛽1 e𝛽𝛽2 = coeficientes da regressão.

A qualidade do ajustamento das equações para estimativa de altura foi avaliada a partir das
estatísticas: Coeficiente de determinação ajustado (R² aj. %), Erro Padrão da Estimativa (Syx, Syx%) e
Análise gráfica dos resíduos.
3. Resultados e Discussão
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As equações com seus respectivos coeficientes obtidas a partir do ajuste dos modelos
hipsométricos, um nível de significância de 95%, estão apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Resultados dos modelos ajustados para o povoamento de Tectona grandis (Fonte: os
autores).
Nome do modelo
Linha reta
Assmann
Curtis
Trorey

Modelo matemático
𝐻𝐻 = 6,569545 + 0,323962 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐻𝐻 = 15,96681 + (−1005,45) ∗

1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 3,026948 + (−8,99197) ∗

1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐻𝐻 = 7,784092 + 0,199002 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 0,003043 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 2

Onde: DAP = diâmetro a altura do peito (cm); H = altura total (m); Ln = logaritmo natural;

Os modelos apresentaram comportamentos inversamente quanto ao coeficiente de
determinação ajustado e erro padrão da estimativa (Tabela 3), sendo o modelo que obteve maior R²aj.
(42,7%) apresentou o menor Syx (13,26%). Resultados semelhantes foram encontrados por PEREIRA
et al., (2014) em seu trabalho com árvores de Tectona grandis com 13 anos de idade, no município de
Mojú, Estado do Pará, no qual para as mesmas equações ajustadas do presente trabalho apresentaram
R²aj (44,8% a 46,9%) e os erros também semelhantes.
Tabela 3 - Medidas de ajuste e precisão dos modelos hipsométricos ajustados para o povoamento de
Tectona grandis (Fonte: os autores).
Modelo matemático
Linha reta

R² aj (%)

Syx

Syx (%)

42,7

1,69

13,26

Assmann

35,9

1,79

14,02

Curtis

37,6

1,72

13,51

Trorey
41,6
1,71
13,39
Onde: R²aj= coeficiente de determinação ajustado; Sxy= erro padrão da estimativa.

Para todos os modelos ajustados o erro padrão da estimativa percentual, foi observado valores
entre 13,26 e 14,02, valores superiores àqueles encontrados na literatura, que apresentam erro padrão
abaixo de 10% (PONTES NETO, 2012; SOUSA et al., 2013).
Observando os valores de R²aj o modelo de Linha reta apresentou o maior valor (42,7%)
seguido pelo modelo de Trorey (41,6%) (Tabela 3). Nota-se ainda que para o erro padrão da estimativa
(absoluto e relativo) os menores valores são observados no modelo de Linha reta e Trorey.
Em trabalhos desenvolvidos utilizando relações hipsométricas em Araucaria angustifolia no
Paraná, os valores de R²aj foram inferiores a 20% (MACHADO et al., 2008). No entanto, esses
autores relataram que os modelos selecionados apresentaram erro padrão da estimativa em torno de
10%, proporcionando boas estimativas.

Figura 1 - Correlação simples (R²) entre a Altura Total (Ht) e o Diâmetro (DAP).
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Na Figura 1 é apresentada a correlação entre as variáveis DAP e Altura total (Ht), na qual para
os dados utilizados é baixa, valor igual a 43%. Segundo BARTOSZECK et al., (2004) fatores como
idade, desbaste, sitio, material genético e sistema da condução do povoamento podem interferir na
relação entre o diâmetro e a altura. No plantio de teca a ausência de práticas de replantio e desrama
durante a condução do povoamento afeta negativamente a relação do crescimento entre a altura e o
diâmetro (Figura 1).

Figura 2 - Gráfico de distribuição dos resíduos entre altura real (H) e altura estimada (H’) em função
da altura total estimada (Ht) dos modelos ajustados (Fonte: os autores, 2016).
Os modelos selecionados apresentaram boa distribuição gráfica dos resíduos em torno da
média, não apresentaram tendências nas estimativas (Figura 2). Assim, os critérios de seleção dos
modelos utilizados, o erro padrão da estimativa passou a ser a estatística decisiva para selecionar o
modelo mais indicado para a estimativa da altura para o povoamento de Teca em estudo, a qual indica
uma pequena superioridade no modelo de Linha reta.
4. Conclusões
Dentre os modelos hipsométricos ajustados, o modelo de Linha reta apresentou resultados
superiores de ajuste e precisão, tornando-se o modelo recomendado para a obtenção da variável altura
total das árvores de teca no povoamento em estudo.
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Resumo
A utilização da relação hipsométrica tornou-se frequente, devido à praticidade que ela
proporciona, e por assegurar a precisão dos dados através do ajuste de modelos
matemáticos, sendo assim o objetivo deste trabalho é estimar a altura de Manilkara
huberi (Ducke) na localidade de Maçaranduba II, no município de Porto Grande,
Amapá, Brasil. Para tanto, foi coletado dados de altura e diâmetro da espécie
Manilkara huberi e, a partir disto, foram ajustados 5 modelos hipsométricos para a
estimativa de altura da mesma. Os melhores modelos foram selecionados com base em
parâmetros estatísticos: coeficiente de determinação ajustado (R²aj), erro padrão de
estimativa (Syx), Teste F e análise gráfica da distribuição dos resíduos. O modelo
(
)
( ) pode ser empregado para estimar a altura total
da espécie Manilkara huberi, sendo este confirmado pelo teste de Qui-quadrado, e
recomendado para estimar altura total da espécie no município de Porto Grande,
Amapá, Brasil.
Palavras-chave: Modelagem, inventário florestal, variáveis dendrométricas.

1. Introdução
O estado do Amapá possui uma área de 143,4 mil km², sendo 71,86% compostos por floresta
densa de terra firme, que é o tipo de vegetação mais representativo da região (RABELO, 2008).
Dentre as características desse ambiente, pode-se salientar a diversidade de espécies por hectare e as
grandes variações do porte de alturas das árvores. Logo, estudos que visam analisar a floresta do ponto
de vista da sua estrutura vertical são sem dúvidas imprescindíveis para o gerenciamento dos recursos
de forma adequada. Tendo em vista que, altura de uma árvore é uma variável difícil de obter em
florestas naturais densas e de dossel elevado, tem-se, como alternativa para solucionar este problema,
a utilização de equações hipsométricas que permitem estimar a altura das árvores em função do
diâmetro à altura do peito - DAP (SOARES et al., 2006).
Nesse contexto, diante da importância e dificuldades apresentadas para a estimação de altura
de árvores em florestas nativas, faz-se necessário buscar alternativas que otimizem os inventários
florestais em termos da obtenção dos dados dendrométricos em campo. Portanto, a utilização das
relações hipsométricas tornou-se frequente, devido à praticidade que ela proporciona, e por assegurar a
precisão dos dados através do ajuste de modelos matemáticos para diversas finalidades, assim o
objetivo deste trabalho é estimar a altura da espécie Manilkara huberi na localidade de Maçaranduba
II.
2. Material e Métodos
Área de estudo
O estudo realizou-se em uma área de Floresta Ombrófila Densa de terra firme na localidade de
Maçaranduba II entre os municípios de Santana e Porto Grande, principalmente no último município
citado, que está localizado ao sul do Estado a 108 km da cidade de Macapá. Limita-se com os
municípios: Macapá, Ferreira Gomes, Mazagão e Pedra Branca do Amaparí (IBGE, 2012). Sua
vegetação é bastante densa e encontra-se distribuída em áreas de Floresta Ombrófila Densa de terra
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firme, seu dossel está entre 30 e 35 m de altura, possuindo espécies emergentes que podem atingir até
45m de altura (SILVA et al., 2003).
O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo Awi, clima tropical quente e
úmido, não apresentando estações definidas, ou seja, em média, o município apresenta oito meses de
chuvas distribuídas, cuja pluviosidade média fica em torno de 2000 mm anuais, e quatro meses de
estiagem com a umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% e a temperatura média em torno de
27º C (IEPA, 2008). A área é pouca acidentada apresentando porções secas e irrigadas, tendo solos
com característica da ordem dos latossolos podzólicos.
Processo de Amostragem
Foi realizado o inventário 100% em uma área de 100 ha sendo que essa foi subdivida em 25
parcelas de 04 ha. Tendo como critério de inclusão, CAP (Circunferência a Altura do Peito) ≥ 30 cm e
alturas correspondentes. Em todos os indivíduos inventariados foi colocada uma etiqueta de alumínio
para identificação, fazendo posse das medidas dendrométricas de todas as árvores adultas com o
auxílio de uma fita métrica graduada em centímetros, anotando-se em uma ficha de campo, o CAP,
altura (comercial e total), número da árvore. Onde a espécie de maior abundância foi a Manilkara
huberi (Ducke), utilizada como estudo para a estimativa de altura.
Análises dos dados
Para análise do emprego dos modelos hipsométricos os dados foram divididos de forma
aleatória em duas partes com finalidades distintas. Uma parte contendo 60% dos dados para ajuste dos
modelos. Os restantes dos dados (40%) foram utilizados no processo de validação dos modelos. Com
posse dos dados reais de altura, foram testados 05 modelos de relação hipsométrica baseados em
Schneider (2009) - (Tabela 1), sendo 03 aritméticos e 02 Logarítmicos.
Tabela 1: Modelos matemáticos testados para a relação hipsométrica em uma floresta de terra firme no
município de Porto Grande, Amapá, Brasil.
Natureza
Modelo
Autor
Nº
1
(
)
Henriksen
Aritméticos

Polinômio de 3º grau
Prodam I

Logarítimicos

(

( )

)

( )

( )

2
3

Curtis

4

Logarítimico II

5

Em que: β0, β1, β2, β3.= parâmetros dos modelos a serem estimados; DAP = diâmetro a altura do peito (1,3 m) da árvore; ln =
logaritmo natural; h = altura total e εi= erro aleatório.

No processamento dos dados, foi utilizado o software Microsoft Office Excel (2010) para a
organização dos dados brutos coletados em campo. Todos os modelos foram ajustados por meio de
programas interativos computacionais, por exemplo, RStudio.
A escolha das melhores equações ajustadas foi realizada com base nos seguintes critérios
estatísticos: maior coeficiente de determinação ajustado (R2aj), erro padrão da estimativa percentual
(Sxy%), e distribuição gráfica dos resíduos (ABREU et al., 2011).
Para comparação dos modelos logarítmicos com os aritméticos, foi utilizado o fator de
correção da discrepância logarítmica de Meyer (1943) conforme Rezende et al., (2006), para assim as
variáveis dependentes ficarem na mesma natureza.
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Validação dos modelos
No sentido de escolher a equação de melhor descrição a respeito da altura da comunidade
estudada, realizou-se a seleção dos dois melhores modelos hipsométricos com base nos 60% dos dados
para ajuste, sendo os 40% restantes usadas para a validação com a geração de novas estimativas de
alturas obtidas pelas equações em comparação com as estimativas obtidas pelo primeiro ajuste, através
do Teste do Qui-Quadrado (X2), ao nível de significância de 95% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Na tabela 3 a seguir estão às estatísticas para caracterizar a dispersão dos diâmetros, alturas
totais da espécie de Manilkara huberi (Ducke).
Tabela 2: Parâmetros estatísticos da espécie maçaranduba.
Variável
CV (%)
Mínimo
Máximo
Dap (cm)
19,63
50,31
122,61
Altura total (m) 13,60
14,22
26,25

Desvio padrão
13,04
2,68

Conforme a Tabela 2 é observada que a espécie maçaranduba apresentou altos valores das
variáveis dendrométricas analisadas, indicando bom desenvolvimento da mesma.
Na Tabela 3 apresentam-se os valores estimados para os coeficientes dos modelos, bem com a
estatística de precisão dos ajustes.
Tabela 3: Valores estatísticos de precisão e coeficientes dos 5 modelos testados da espécie em estudo.
Espécie
Parâmetros estatísticos
Coeficientes dos modelos
Nº
R²aj (%) Syx (%)
F
β0
β1
β2
β3
1
71,50
16,26
2125,14 -31,8819
12,3618
2
71,69
12,06
718,00
-16,6098
1,1192
-0,0114
4,4100
Manilkara
3
71,65
13,45
716,89
14,3342
0,0108
huberi
4
71,59
15,10
2139,14
3,6321
-42,1901
5
74,83
11,90
2043,22
0,1522
0,6589
A Tabela (3) evidencia que houve uma leve variação no erro padrão da estimativa, ao fazer a
análise dos modelos, afirma-se que os modelos que obtiveram piores estimativas foram: Henriksen
(modelo 1) e Curtis (modelo 4), demonstrando uma baixa correlação entre as variáveis dependente e
independente. As melhores estatísticas de precisão foram dos respectivos modelos: Logarítimico II
(modelo 5) e Polinômio de 3º grau (modelo 2), com o valores de R²aj% e Syx% considerados
aceitáveis tratando-se de floresta nativa e F significativo quando comparado ao tabelado.
O mesmo, foi encontrado em um estudo realizado por Curto et al. (2013), ao ajustar 8 modelos
em um fragmento de uma Floresta Nativa conhecido como Floresta do Rosal, pertencente à Usina
Hidrelétrica Rosal, localizada no município de Guaçuí-ES, obteve coeficientes de determinação
ajustado aproximados com o respectivo trabalho, variando entre 74,8% e 76,3%.
Comparando os resultados da espécie, nota-se que os ajustes demonstraram valores
aproximados com os do respectivo trabalho realizado em um fragmento de Floresta Estacional
Semidecidual na região norte do Estado do Rio de Janeiro, ao ajustarem modelos hipsométricos que
levam em consideração como variável independente o diâmetro à altura do peito, encontraram
coeficientes de determinação ajustado entre 61,4% e 74,5%, e são considerados aceitáveis, quando se
trata de florestas nativas (ANDRADE et al. 2006).
Os modelos que demonstraram melhores ajustes foram 2 e 5, confirmados tanto pelos critérios
estatísticos como pelo gráfico dos resíduos. A figura 1 apresenta os gráficos de distribuição dos
resíduos no ajuste dos dois melhores modelos de relações hipsométricas.
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Figura 1: Análise gráfica de resíduos dos melhores ajustes de relação hipsométrica testados para

Manilkara huberi.

Analisando-se a Figura 1, pode-se observar que as distribuições gráficas de resíduos tiveram
comportamento semelhante, com valores residuais enquadrando-se entre 40 a -40%, e demonstram
tendência de subestimativa (modelo 5) e superestimativa (modelo 2) nos menores valores de alturas,
nota-se, portanto, que não houve uma diferença expressiva entre os modelos testados.
Validação dos modelos
Para as equações selecionadas, quando se confronta com o valor tabelado, observou-se que os
valores de X2 calculados para a espécie Manilkara huberi foram significativos a 95% de
probabilidade.
Tabela 4. Estatísticas das equações selecionadas para a amostra de validação das espécies em estudo.
Em que: X² calc – Valor de Qui-quadrado calculado; X² tab – Valor de Qui-quadrado tabelado a 95%
de probabilidade.
Espécie
Manilkara
huberi

Nº
3
5

χ² Calculado
456,8976
448,7865

χ² Tabelar
511,8187
511,8187

A validação das duas equações foi feita pelo teste do Qui-quadrado (X²), verificou-se que os
valores do X² calculado para a espécie maçaranduba foram menores que valor de X² tabelado para
ambos, inferindo-se assim, que não houve diferença significativa entre as alturas reais e as alturas
estimadas pelas equações 2 e 5.
A disposição dos resíduos ocorreu de forma homogênea para as duas equações utilizadas na
validação das respectivas espécies, ao longo da amplitude hipsométrica, não havendo tendência de sub
ou superestimativa para alturas maiores ou menores, contudo as referidas acima apresentaram outliers,
ou seja, indivíduos discrepantes ao longo do eixo y=100 e x=18 para a espécie em estudo.

Figura 3: Gráfico dos resíduos da espécie Manilkara huberi.
4. Conclusões
De acordo os resultados obtidos no presente trabalho, conclui-se que Manilkara huberi
(Ducke)., apresentou ajustes dos modelos considerados aceitos para floresta nativa, ratificando
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resultados não significativos tratando-se do teste Qui-Quadrado, demonstrando que apenas o modelo
(
)
( ) pode ser empregado para estimar a altura total da espécie.
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Resumo
O objetivo do presente estudo foi ajustar modelos volumétricos para a espécie arbórea
Dipteryx odorata em uma Floresta Ombrófila Densa de terra firme no município de
Porto Grande-AP. Foram coletadas informações de 2655 árvores-amostras
provenientes de 4 parcelas (unidades amostrais) alocadas de forma sistemática,
equidistantes 100 m entre si. Para o ajuste desses modelos utilizou-se o método dos
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizando o software RStudio versão 7.1.
Dipteryx odorata teve seu melhor ajuste pela equação de Huch, e pelas suas
características dendrométricas (DAP, Ht e Vol.), podem ser indicados para o manejo
sustentável, entretanto, pela escassez de informações, recomendam-se mais estudos de
modelagem matemática voltados ao conhecimento da volumetria das essências
florestais das diferentes fitofisionomias da floresta amazônica, tendo em vista a grande
diversidade de espécies e suas aptidões para o manejo florestal.
Palavras-chave: Volumetria; Modelagem; Dendrometria.
1. Introdução
A Amazônia apresenta uma variedade de espécies florestais que contribui para o
estabelecimento de diversas formas de vida, e sua importância não só abrangem tal aspecto ambiental,
mas perpassa pelo setor social sendo fonte de alimentação aos moradores locais (ribeirinhos, índios e
etc.), assim como, no setor econômico com diversas essências florestais com alto valor comercial que
subsidia a produção florestal na região. Vale ressaltar, que tal bioma vem sendo explorado de maneira
predatória principalmente no que tange a extração de volume de madeira, sendo dessa forma
necessárias pesquisas que contribuam para o manejo adequado das espécies florestais, visando o uso
adequado do meio ambiente e para melhorias na qualidade de vida da população.
Thomas et al., (2006) citam que o volume constitui uma das informações de maior importância
para o conhecimento do potencial disponível em uma comunidade florestal, haja vista que o volume
individual fornece subsídios para a avaliação do estoque de madeira e análise do potencial produtivo
das florestas. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi ajustar e validar modelos
volumétricos para a espécie arbórea Dipteryx odorata em uma Floresta Ombrófila Densa de terra
firme no município de Porto Grande-AP.
2. Material e Métodos
Ár ea de estudo
O estudo realizou-se em uma área de Floresta Ombrófila Densa de terra firme na localidade de
Maçaranduba II entre os municípios de Santana e Porto Grande, principalmente mais na parte deste
último, que está localizado ao sul do Estado a 108 km da cidade de Macapá. Limita-se com os
municípios: Macapá, Ferreira Gomes, Mazagão e Pedra Branca do Amaparí (IBGE, 2012). Sua
vegetação é bastante densa e encontra-se distribuída em áreas de Floresta Ombrófila Densa de terra
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firme, seu dossel está entre 30 e 35 m de altura, possuindo espécies emergentes que podem atingir até
45m de altura (SILVA et al., 2003).
O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo Awi, clima tropical quente e
úmido, não apresentando estações definidas, ou seja, em média, temos oito meses de chuvas
distribuídas, cuja pluviosidade média fica em torno de 2000 mm anuais, e quatro meses de estiagem
com a umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% e a temperatura média em torno de 27º C
(IEPA, 2008). A área é pouca acidentada apresentando porções secas e irrigadas, tendo solos com
característica da ordem dos latossolos podzólicos.
Coleta de dados
As informações foram coletadas de árvores de espécies comerciais selecionadas para corte, da
gleba Alessandro da referida empresa florestal (Angroflora).
Foram coletadas informações de 288 árvores-amostras provenientes de 4 parcelas (unidades
amostrais) alocadas de forma sistemática, equidistantes 100 m entre si. As parcelas possuíam formato
quadrado, medindo 100 x 100 m (10.000 m² ou 1 ha), perfazendo um total de 4 hectares. Cada parcela
foi subdividida em 20 parcelas de 20 x 25 m, a fim de facilitar a localização dos indivíduos. Em cada
parcela amostral de 1,0 ha foram mensuradas todas as espécies arbóreas que apresentassem diâmetro à
altura do peito (DAP) igual ou superior a 40,0 cm. Foram cubadas 80 árvores, empregando-se o
método de Smalian para a obtenção do volume real conforme a metodologia de Scolforo e Figueiredo
Filho (1998). Em cada árvore, foram medidos com fita métrica, as circunferências com casca em 14
pontos ao longo do tronco comercial, e posteriormente convertido para diâmetro. Além das
circunferências também foram mensurados as alturas comercias.

Ajuste e análise de precisão das equações volumétricas
Com posse dos dados reais de volume foram testados 8 modelos volumétricos, sendo 3 de
simples entrada e 5 de dupla entrada, referentes aos seguintes modelos (Tabela 1) (CAMPOS;
SOARES et al., 2006).
Tabela 1. Modelos pré-selecionados para determinação de equações de volume da espécie arbórea
Dipteryx odorata.
Autor
Kopezky-Gehrhaedt
Hohenadl-Krenm
Huch
Spurr
Schumacher-Hall
Meyer
Stoate
Spurr (log)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Equações de Volume
Tipo
Descrição
Simples entrada
𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃² + 𝜀𝜀
Simples entrada
𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝛽𝛽2 𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃² + 𝜀𝜀
Simples entrada
𝐿𝐿𝑛𝑛𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝜀𝜀
Dupla entrada
𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 (𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃²𝐻𝐻𝑡𝑡) + 𝜀𝜀
Dupla entrada
𝐿𝐿𝑛𝑛𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝛽𝛽2 𝐿𝐿𝑛𝑛𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝜀𝜀
Dupla entrada
𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐷𝐷 + 𝛽𝛽2 𝐷𝐷² + 𝛽𝛽3 𝐷𝐷𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4 𝐷𝐷²𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5 𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝜀𝜀
Dupla entrada
𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃² + 𝛽𝛽2 𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃2 𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝜀𝜀
Dupla entrada
𝐿𝐿𝑛𝑛𝑉𝑉 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃2 𝐻𝐻𝑡𝑡) + 𝜀𝜀

Em que: β0; β1; ..., β5 = coeficientes a serem estimados; d = diâmetro medido a 1,30 m; h = altura comercial do fuste em
metros; V = volume com casca em metros cúbicos e Ln = logaritmo na base neperiano (e = 2,7128).

Para o ajuste desses modelos utilizou-se o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)
utilizando o software RStudio versão 7.1. É importante salientar, que os ajustes dos modelos
volumétricos foram realizados considerando a porcentagem de 60% em cima dos dados e os 40%
restantes do banco de dados foi utilizado para validação das duas melhores equações geradas,
utilizando como teste de validação o Qui-quadrado. Para a seleção da melhor equação volumétrica
analisou-se os seguintes critérios estatísticos: O coeficiente de determinação ajustado (R²aj), erro
padrão da estimativa (Sxy %) e análise gráfica do resíduo.
Outros critérios bastante recorrentes na literatura florestal foram adotados para avaliar a
precisão dos ajustes dos modelos volumétricos, a saber: critério de informação de Akaike (AIC);
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critério de informação Bayesiano (BIC) e valor ponderado dos escores dos parâmetros estatísticos
(VP).
O valor ponderado dos escores dos parâmetros estatísticos (VP) leva em consideração os
critérios citados anteriormente, como uma síntese dos resultados a partir da atribuição de pesos às
variáveis estatísticas, que foram ordenadas de acordo com o seu nível de precisão (ROCHA et al.,
2015). Assim, foi atribuído peso 1 para a melhor equação, 2 para a segunda melhor e assim por diante
(ranking), conforme a metodologia proposta por Thiersch (1977) e adotada por Azevedo et al. (2011).
Após a classificação individual, foi somada a pontuação de cada modelo matemático, sendo
selecionados os dois melhores modelos. Os modelos selecionados com base no VP foram analisados
quanto à distribuição gráfica dos resíduos, com propósito de verificar a ocorrência de tendências nas
estimativas, e quanto à amplitude relativa dos resíduos (AR), obtida pela diferença entre o maior e o
menor resíduo gerado pela equação.
3. Resultados e Discussão
Antes da realização dos ajustes dos modelos volumétricos foi calculada a estatística descritiva
dos seus dados (Tabela 2).
Tabela 2. Características dendrométricas da espécie Dipteryx odorata selecionadas para os ajustes dos
modelos volumétricos na região de Porto Grande – (AP).
Variável
Dap (cm)
Altura total (m)
Volume com casca (m³)

Média
74,55
17,82
4,39

Mínimo
48,16
9,71
0,94

Máximo
129,87
28,11
14,84

Dipteryx odorata se destaca quanto às características das variáveis dendrométricas, portanto

pode-se inferir que o mesmo no ambiente estudado demonstrou em média ótimos desempenhos de
crescimento diamétrico, o que evidencia sua potencialidade para uso como fonte de matéria-prima,
principalmente para produção de energia e para uso em serrarias.
Tabela 3. Coeficientes e estatísticas de precisão para os oito modelos ajustados para estimativa do
volume comercial com casca para a espécie Dipteryx odorata, no município de Porto Grande – (AP).
Modelo
1
2
3
4
5
6
7
8

Coeficientes

β0

β1

β2

β3

β4

β5

-0,24187
-0,30545
-7,69732
0,13409
-7,69929
-6,12606
1,23210
-9,63629

0,00081
0,00083
2,11569
0,00003
2,11570
0,19330
0,00052
0,95445

–
-0,00013
–
–
0,00064
-0,00069
0,00015
–

–
–
–
–
–
-0,0101
-0,07630
–

–
–
–
–
–
0,0007
–
–

–
–
–
–
–
0,31073
–
–

Medidas de precisão
R²aj
Sxy
AIC
(%)
(%)
81,84 22,03 4,26
81,74 22,46 6,26
81,80 22,43 4,25
74,72 26,45 3,59
81,70 22,50 6,25
95,57 10,89 15,13
81,81 22,42 8,28
74,67 26,47 3,59

BIC

VP

10,56
15,72
10,56
9,90
15,71
34,05
20,89
9,90

12
22
14
16
22
18
20
20

Para a D. odorata os modelos que apresentaram melhores resultados na estatística de precisão
foram: (modelo 6) e (modelo 1), pois ambos obtiveram maiores valores do coeficiente de
determinação ajustado, com R²aj = 85,04% e 81,84% e mais baixo valor do erro padrão da estimativa
percentual Sxy = 15,53% e 22, 03%, respectivamente (Tabela 3). Todavia, as equações selecionadas
para estimar o volume comercial da espécie em questão conforme a estatística do valor ponderado VP
foram: 1 (Kopezky-Gehrhaedt) e 3 (Huch), sendo ambos modelo de simples entrada, cuja a variável
independente é o DAP. (Tabela 3)
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Pode-se observar na Tabela 3, que o modelo de Kopezky-Gehrhaedt apresentou estatística de
precisão ligeiramente superior ao modelo de Huch, no entanto, ambas as equações conseguiram
explicar 81% da variação do volume com apenas uma variável dendrométrica. Este resultado é
considerado satisfatório quando comparados aos modelos de dupla entrada ajustado para o Cumarú
(Tabela 3), pois de acordo com Rolim et al. (2006), a menor precisão de modelos de simples entrada é
esperada, na medida em que estes modelos assumem que árvores de mesmo diâmetro possuem a
mesma altura, o que não é verdadeiro para florestas heterogêneas.
Levando-se em consideração a praticidade de uso da equação, a diminuição do trabalho de
levantamento de campo, deixando-se de medir a variável altura, bem como os possíveis erros
cometidos durante a medição da altura no campo, é aconselhável que as equações de simples entrada
quando apresentarem ajuste satisfatório poderá ser empregado na estimativa do volume das espécies
nativa em florestas tropicais, dessa forma, é justificável a escolha das duas equações para o Cumarú.
A distribuição dos resíduos das duas melhores equações selecionadas para Dipteryx odorata
apresentaram uma tendência sistemática negativa na distribuição de seus resíduos, superestimando o
volume nas primeiras classes de volume (Figura 1).

Figura 1. Dispersão dos resíduos puros em porcentagem (I) e em forma do volume observado versus
volume estimado (II) para as duas melhores equações volumétricas selecionadas para Dipteryx
odorata na região de Porto Grande – (AP). Em que: (A): Kopezky-Gehrhaedt; (B): Huch.
Analisando o gráfico é muito perceptível encontrar diferença na distribuição dos resíduos entre
as equações ajustadas, pois avaliando a amplitude residual de cada modelo foi possível inferir que a
equação de Huch (modelo 3) apresentou uma leve superioridade no ajuste da distribuição dos resíduos
(Figura 1B) em comparação ao modelo (1) de Kopezky-Gehrhaedt (Figura 1A), sendo este por sua vez
o que apresentou valor mais alto de amplitude residual (-131,61% a 37,17%) contra aquele (-131,75%
a 35,51%). Desta forma, sugere-se que o modelo (3) é o mais adequado para estimar a variável de
interesse para a espécie nas condições apresentadas.
Resultados semelhante foi encontrado por Rolim et al. (2006) ao estudarem o ajuste de
modelos volumétricos de simples e dupla entrada para a Floresta Nacional do Tapirapé-Aquirí na
Serra dos Carajás no estado o Pará, onde a equação gerada a partir do modelo de Huch demonstrou
ótimo desempenho no ajuste para 55 árvores-amostras cubadas, com R²aj = 91,05% e Sxy = 18,45%.
Os autores concluíram que tal equação pode ser utilizada para estimar o volume do fuste com precisão
para as espécies arbóreas da Flona do Tapajós.
Validação das melhores equações volumétricas por espécie
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Os resultados do teste de Qui-quadrado para a espécie Dipteryx odorata também revelaram
que não houve diferencia estatística entre os volumes reais em relação aos volumes estimados pelas
equações de simples entrada selecionadas. Os valores do teste foram: X²cal = 41,47 e X²cal = 41,19 a
99% de probabilidade (X²crítico = 152,03; α = 0,01) para as equações de Kopezky-Gehrhaedt e Huch,
respectivamente. Logo, as duas equações são indicadas para estimar o volume do fuste da espécie
Cumarú para o local estudado, sendo preferível o emprego do modelo de Huch por ter demonstrado
menos tendência em superestimar o conjunto de dados.
4. Conclusões
Dipteryx odorata teve seu melhor ajuste pela equação de Huch, e pelas suas características
dendrométricas (DAP, Ht e Vol.), podem ser indicados para o manejo sustentável, entretanto, pela
escassez de informações, recomendam-se mais estudos de modelagem matemática voltada ao
conhecimento da volumetria das essências florestais das diferentes fitofisionomias da floresta
amazônica, tendo vista a grande diversidade de espécies e suas aptidões para o manejo florestal.
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Resumo
O controle de incêndios florestais através da alocação de torres para a detecção de fumaça é
considerado um sistema eficaz para o controle inicial do fogo. O desafio imposto aos
pesquisadores é a inserção das torres em posições que otimizem a área de abrangência de cada
uma delas. Dessa forma, o objetivo deste estudo é propor um novo método heurístico capaz de
alocar de maneira otimizada as torres em áreas florestais. Concluiu-se que o algoritmo
implementado foi capaz de alocar as torres respeitando todas as restrições do problema.
Palavras-chave: Risco de incêndios; Sistema de torres; Otimização.

1. Introdução
As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais
enfrentados pelo Brasil. Sabe-se também que as emissões resultantes da queima de biomassa vegetal
colocam o país entre os principais responsáveis pelo aumento dos gases de efeito estufa do planeta,
contribuindo, consequentemente, com o aquecimento global e as mudanças climáticas (IBAMA,
2016).
O número de focos de incêndios florestais no país em 2015 cresceu 27,5% quando comparado
ao ano anterior, totalizando 235.629 ocorrências. Dentre tais ocorrências, o estado do Acre foi
responsável por 5.400 focos de incêndios, ocasionando um aumento expressivo de 43% para o estado
quando comparado ao número de ocorrências detectadas em 2014 (BORLINA FILHO, 2016).
Segundo Assis (2013) vários fatores estão ligados diretamente à ocorrência de incêndios
florestais, dentre eles, as variáveis climáticas, o material combustível característico da área e o relevo,
são considerados os mais relevantes. Dessa forma, estudos relativos à prevenção de incêndios
florestais se tornam importantes para aqueles que trabalham em projetos de plantios comerciais e
unidades de conservação.
Em consequência da dificuldade de se combater as causas que dão início ao incêndio florestal,
a melhor estratégia para evitar que ocorram, é a prevenção (NOGUEIRA, et al, 2002; EUGENIO,
2014). A inserção de torres para detecção de incêndios tem como objetivo a identificação de colunas
de fumaça na área observada e com isso possibilita localizar o foco do incêndio de maneira mais
precisa e exata no menor tempo possível. Assim, um sistema de torres caracteriza-se como um método
eficiente no combate inicial aos incêndios florestais.
Os projetos de sistemas para alocação de torres podem ser formulados por meio da
Programação Matemática utilizando a Programação Linear Inteira (PLI), sendo modelados como um
problema clássico de P-Medianas. O objetivo é alocar p torres de modo a minimizar a soma das
distâncias de cada árvore à sua torre mais próxima. Entretanto, em função das extensas áreas de
cobertura e do elevado número de árvores a serem observadas, encontrar a posição ótima para a
inserção das torres torna-se um desafio. De fato, inviabiliza-se a resolução deste problema através de
métodos exatos como PLI, Programação Dinâmica ou qualquer outra forma de busca exaustiva pela
solução ótima.
Logo, métodos alternativos de busca são requeridos a fim de encontrar soluções viáveis para o
problema, mesmo que estas não tenham garantia da otimalidade. Assim, métodos heurísticos são
normalmente utilizados para resolução desse problema (CHURCH; BEAMR, 2008; DOMÍNGUEZ;
MUÑOZ, 2008).

187

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo propor um algoritmo heurístico capaz de
alocar torres de incêndios dentre milhares de posições possíveis em busca de soluções de qualidade, ou
seja, minimizando o máximo possível a distância das árvores às torres inseridas. Adicionalmente, um
sistema de informação foi desenvolvido para a obtenção da solução de acordo com a quantidade de
torres que deseja-se inserir na área estudada.
2. Material e Métodos
2.1. Área de Estudo
A área de estudo situa-se no município de Bujari, estado do Acre, Brasil. Consiste em um
bloco florestal com uma área de 1.057,41 ha de floresta tropical nativa, localizada entre as
coordenadas 593626,26 m W e 8957685,44 m S (Figura 1). Na região, existem predominantemente
dois tipos de floresta: Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila Aberta, ambas com uma
grande diversidade de formações vegetais (ACRE, 2006). No total foram inventariadas 4.237 árvores e
considerou-se a localização geográfica de cada uma delas como uma coordenada possível para
inserção de uma torre de detecção de incêndios florestais.
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Figura 1 – Área de estudo (Fonte: os autores).
2.2. Modelo matemático
A modelagem do problema de P-Medianas voltado para alocação de torres para detecção de
incêndios florestais é descrito matematicamente da seguinte forma (ARAKAKI, 2002; JUVANHOL,
2015):
n

n

 d

Função Objetivo: Minimizar

i 1 j 1

ij

yij

(1)

Sujeito a:
n

y
j 1

ij

n

y
j 1

jj

1

(2)

p

(3)

d ij y j  DM

(4)
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yij  {0,1}

(5)

Em que: dij é a distância da árvore i à torre j; yij = 1 se a árvore i está alocada à torre j e yij = 0
caso contrário; yjj = 1 se o nó j é uma torre e yjj = 0 caso contrário; p é o número de torres a serem
alocadas; n é o número total de posições em que as torres podem ser alocadas, onde cada posição
corresponde a localização de uma árvore na área de estudo; DM é a distância máxima de uma árvore à
torre. A função objetivo (1) busca minimizar a soma das distâncias das árvores até as suas respectivas
torres associadas. A restrição (2) garante que cada árvore seja alocada a somente uma torre. A
restrição (3) determina o número exato de torres a serem inseridas. A restrição (4), por sua vez,
garante uma distância máxima de uma árvore até uma torre e, por último, a restrição (5) garante
integralidade à solução.
2.3 O método proposto
O algoritmo proposto funciona da seguinte maneira. Primeiramente (Passo 1), insere-se como
parâmetro de entrada as coordenadas das i diferentes posições em que as torres podem ser alocadas, a
quantidade p de torres a serem inseridas e, por último, a distância máxima DM de um ponto até a torre
mais próxima. Como exemplo, supondo que se tenha 4.237 possíveis posições para a inserção de 2
torres em que a distância máxima de uma posição (árvore) até a torre mais próxima seja de 2 km.
Na sequência (Passo 2), o algoritmo seleciona aleatoriamente p posições dentre as 4.237
possíveis de serem inseridas as torres, neste exemplo, 2 posições serão selecionadas. Posteriormente
(Passo 3), verifica-se a distância de cada árvore que compõe a área de estudo até a sua torre mais
próxima, somando todas as distâncias encontradas de cada uma das árvores até à sua respectiva torre.
Assim, obtém-se uma solução para o problema e um resultado para a função objetivo.
Em seguida (Passo 4), é analisado se alguma das distâncias encontradas não respeita a
restrição de distância máxima. Caso isso aconteça, a solução é caracterizada como inválida e
descartada. De qualquer forma, esse algoritmo é executado k vezes (do Passo 2 ao Passo 4) em busca
de uma solução viável que minimize função objetivo, ou seja, a somatória das distâncias.
A estratégia gulosa (CORMEN, 2012) é utilizada neste algoritmo ao associar as árvores à torre
mais próxima a ela, parecendo ser a melhor escolha a princípio. Não se analisa, contudo, as
consequências que essas associações implicarão na solução final do problema (TOSCANI; VELOSO,
2012). É válido destacar ainda que algoritmos gulosos são comumente empregados em problemas de
otimização de recursos florestais como em Silva et al. (2015) e Resende e Werneck (2004).
3. Resultados e Discussão
Para as simulações executadas foram considerados 3 cenários distintos, variando de 1 a 3 a
quantidade de torres alocadas na área de estudo. O número de posições distintas avaliadas para a
inserção das torres permaneceu fixo em 4237 posições para os 3 cenários e a distância máxima
permitida de uma torre à árvore mais distante dela variou de 2 a 3,5 km.
O algoritmo foi executado 100.000 vezes para cada cenário e, ao final, mostrado o resultado
que atendesse a todas as restrições e minimizasse a função objetivo. Na Tabela 1 é possível visualizar
os resultados encontrados após o término das simulações. Informações relativas ao relevo não foram
consideradas nesse trabalho.
Para o cenário 1, por exemplo, dentre as 4237 localizações possíveis para a inserção de 1 torre,
o algoritmo determinou que a melhor posição é a de número 2972 minimizando, dessa forma, a função
objetivo. Além disso, respeitando a restrição do problema, determinou-se que a distância máxima de
uma árvore a torre fosse de 3,5 km.

Tabela 1 – Coordenadas para a inserção das torres na área de estudo para todos os cenários avaliados.
(Fonte: os autores).
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Coordenada
das Torres

Cenário 3 Cenário 2

Cenário 1

Informações de entrada
Nº de torres

1

Qtd. de posições avaliadas

4237

Distância máxima permitida

3,5 km

Nº de torres

2

Qtd. de posições avaliadas

4237

Distância máxima permitida

2 km

Nº de torres
Qtd. de posições avaliadas
Distância máxima permitida

3
4237
2 km

Maior distância Função Objetivo
(m)
(m)

1º: 2972

3.174,97

5.464.208,32

1 º: 2653
2 º: 589

1.986,03

3.817.673,28

1 º: 3622
2 º: 2126
3 º: 593

1.760,39

3.037.796,86

O tempo médio de processamento do algoritmo implementado para cada cenário foi 60
segundos, levando em consideração sua execução 100.000 vezes. Esse tempo de processamento pode
ser maior ou menor em função do número de vezes que o algoritmo é executado. Como a
implementação do método é em parte aleatória, quanto mais vezes ele for executado, maior será a
probabilidade de se gerar melhores resultados.
4. Conclusões
Por fim, conclui-se que o método proposto é eficaz por gerar bons resultados e eficiente
devido ao pequeno tempo que leva para processá-lo. Resultados melhores poderiam ser encontrados
caso o algoritmo fosse executado mais vezes em cada cenário. Contudo, o custo disso seria um maior
tempo de processamento e obtenção dos resultados. Como trabalhos futuros, propõe-se a utilização de
instâncias menores para uma avaliação precisa da otimalidade deste algoritmo quando comparado a
métodos exatos alternativos como a programação linear.
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Resumo
A partir do estudo da dinâmica e estrutura de uma floresta é possível conhecer os processos de
sucessão que a envolvem, além do recrutamento, mortalidade e crescimento de espécies, fornecendo
informações necessárias à práticas de conservação, recuperação ou manejo. Com isso objetivou-se
avaliar a dinâmica de uma Floresta Estacional Semidecidual, no município de Viçosa-MG, por meio
da análise florística e fitossociológica. O fragmento estudado possui 44,1 ha e foram lançadas 20
parcelas permanentes. Os indivíduos arbóreos com o diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 5 cm foram
identificados e tiveram suas variáveis dendrométricas mensuradas, nos anos de 2010 e 2015. Após o
inventário, realizou-se a análise florística e da fitossociológica do fragmento. Ao analisar a
fitossociologia, verificou-se que as espécies que apresentaram maior índice de valor de importância,
em 2015, foram: Piptadenia gonoacantha, Mabea fistulifera, Myrcia fallax, Siparuna guianensis e
Matayba elaeagnoides. Houve acréscimo de 13 espécies, 175 indivíduos e 5 famílias no período
analisado. Conclui-se que o aumento das variáveis quantitativas são indícios de ocorrência de sucessão
florestal.
Palavras-chave: Fitossociologia; Manejo florestal; Sucessão Ecológica

1. Introdução
As florestas tropicais estão expostas à crescentes níveis de distúrbios causados pelo homem e
vêm sofrendo com a mudança de uso da terra (Wright, 2005; Melo et al., 2013a). No Brasil, a Mata
Atlântica é um exemplo de floresta que foi bastante degradada. Mesmo passando por grandes
distúrbios, ela ainda abriga uma das mais diversas biotas e possui um alto grau de endemismo
(Mittermeier et al., 2004).
Neste sentido, existe a necessidade de se conservar os remanescentes florestais da Mata
Atlântica, bem como implantar métodos de recuperação das áreas degradadas visando à restauração da
biodiversidade, para que estes fragmentos possam novamente fornecer benefícios e serviços
ambientais (YOUNG, 2000; LAMB et al., 2005; CHAZDON, 2008). Para Silva e Araújo (2009), a
conservação e restauração de florestas são baseadas em informações sobre o comportamento das
espécies ao longo do tempo.
A dinâmica florística e fitossociológica é uma das informações importantes para o
conhecimento da sucessão florestal (Arruda & Daniel, 2007). Além disso, são essenciais para
definição de políticas que atuam nos programas de recuperação de áreas degradadas, reconhecimento
de espécies ameaçadas, licenciamento ambiental, produção de sementes e mudas, dentre outros (Brito
et al., 2007).
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Assim, objetivou-se com este trabalho analisar a dinâmica da composição florística e das
estruturas horizontal e vertical de uma Florestal Estacional Semidecidual, localizada no Parque
tecnológico de Viçosa, MG.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em um fragmento florestal de 44,11 ha, localizado no Parque
Tecnológico de Viçosa, MG. Segundo Torres et al. (2013), sabe-se que a área estudada passou por
vários distúrbios ao longo dos anos, além da retirada de madeira, conversão da floresta em pastagem,
plantios agrícolas e de eucalipto. Há cerca de 20 anos o plantio de eucalipto foi abandonado, e ocorreu
a regeneração da vegetação nativa.
A coleta de dados do presente estudo foi baseada na metodologia proposta por Torres et al.
(2013), em que 20 parcelas retangulares de área fixa de 500m² (10 x 50 m) foram dispostas a cada 2
hectares. As árvores medidas no primeiro inventário, em 2010, foram novamente mensuradas em 2015
e os indivíduos que atingiram Diâmetro a Altura do Peito (DAP) igual ou superior a 5 cm foram
devidamente identificados e mensurados. Os indivíduos foram identificados a nível de espécie e,
quando necessário, houve consulta ao site do Missouri Botanical Garden (2016).
Após o inventário florestal, realizou-se a análise Florística por meio da composição florística e
a diversidade. Para a diversidade florística, foram utilizados o Índice de diversidade de ShannonWeaver (H’), Equabilidade de Pielou (J) e Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM). A análise
fitossociológica por meio da análise da estrutura horizontal e vertical. Na estrutura horizontal, foram
calculados os seguintes índices: frequência, densidade, dominância e Índice de Valor de Importância
(IVI). Na análise da estrutura vertical, utilizou-se a posição sociológica das espécies por meio do valor
fitossociológico, segundo descrito em Souza e Soares (2013).
3. Resultados e Discussão
3.1 Análise Florística
Foram amostrados 1327 indivíduos em 2010, de 130 espécies diferentes, pertencentes a 43
famílias, sendo 3 espécies indeterminadas. Já em 2015, 1502 indivíduos, 143 espécies, sendo 4
indeterminadas e 48 famílias. As famílias Fabaceae, Euphorbiaceae e Myrtaceae foram as mais
representativas na área estudada em número de indivíduos, tanto em 2010, quanto em 2015. A família
Fabaceae apresentou 285 indivíduos em 2010 e 302 em 2015, a Euphorbiaceae, 202 e 225 e a
Myrtaceae 134 e 133 indivíduos em 2010 e em 2015 respectivamente.
As espécies mais abundantes, em 2010, foram a Mabea fistulifera, com 134 indivíduos,
Piptadenia gonoacantha, com 93 indivíduos amostrados, e Myrcia fallax, com 90 indivíduos,
correspondendo a 23,96% do total de indivíduos. Em 2015, Mabea fistulifera, Myrcia fallax e
Siparuna guianensis, foram as mais abundantes com 134, 95 e 92 indivíduos respectivamente,
representando 21,37% do total.
Os valores observados pelo Índice de Similaridade de Sorensen e pelo de Jaccard entre a
população de 2010 e 2015, foram respectivamente 0,94 e 0,88, indicando alta similaridade, o que já
era esperado por se tratar de uma mesma área.
Quanto à diversidade da vegetação, avaliado pelo índice de diversidade Shannon-Weaver, o
valor encontrado foi de 3,97, para 2010 e 4,02, para 2015. A Equabilidade de Pielou (J) foi de 0,82 e
0,81 e o Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) foi 1:10,18 e 1: 10,50, para 2010 e 2015,
respectivamente. Os índices de diversidade calculados estão próximos aos obtidos em outras Florestas
Semideciduais, na Zona da Mata Mineira (Tabela 1).
Tabela 1- Local, índice de diversidade de Shannon-Weaver (H'), Equabilidade de Pielou (J),
Quociente de Mistura de Jentsch (Q), para diferentes Florestas Estacionais Semideciduais
Local

Índices

Autores
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H’

J

Q

Viçosa - MG

4,02

0,81

1:10,50

Barbosa (2016)

Viçosa - MG

3,97

0,82

1:10,18

Adaptado de Torres (2011)

Viçosa - MG

4,31

0,812

1:10,00

Amaro (2010)

Porto Firme - MG

3,04

-

-

Vilar (2009)

Viçosa - MG

3,00

-

-

Vilar (2009)

Viçosa - MG

4,02

0,798

-

Meira Neto e Martins (2000)

3.2 Análise Fitossociológica
3.2.1. Estrutura horizontal
Observa-se na tabela 2 que, em 2010, Piptadenia gonoacantha teve maior IVI devido a sua
densidade, frequência e dominância relativas altas. Em segundo lugar apareceu Mabea fistulifera, que
apresentou densidade e frequência relativas superiores à da espécie anterior, porém com baixa
dominância. Isto pode ser explicado por Mabea fistulifera apresentar uma densidade alta com
indivíduos de pequenos DAP. A terceira espécie de maior IVI foi Myrcia fallax, que apresentou
dominância relativa maior que a espécie anterior, com mesmo valor de frequência relativa, porém
perdendo em densidade relativa.
Tabela 2 - Número de indivíduos por espécie (N), Frequência relativa (FR) em %, Densidade relativa
(DR) em %, Dominância relativa (DoR ) em %, Valor de Cobertura (C) em %, e Índice de Valor de
Importância (IVI) em %, das 3 espécies de maior IVI no ano de 2010 e 2015.

Parâmetros

Piptadenia gonoacantha

Mabea fistulifera

Myrcia fallax

Ano de medição

Ano de medição

Ano de medição

2010

2015

2010

2015

2010

N

117

AB

2015

111

150

149

93

99

2,05

2,20

0,81

0,84

0,83

1,02

DR

7,67

6,50

9,84

8,72

6,10

5,80

FR

2,42

2,18

2,86

2,58

2,86

2,18

DoR

11,34

10,80

4,45

4,11

4,57

5,03

VC

19,01

17,30

14,29

12,83

10,67

10,82

IVI (%)

7,15

6,49

5,72

5,14

4,51

4,34

Em 2015, as espécies Piptadenia gonoacantha, Mabea fistulifera e Myrcia fallax continuaram
sendo as com o maior IVI. Estas espécies também foram encontradas, por Silva (2002), entre as dez
espécies de maior valor de importância em seu estudo na Mata do Juquinha de Paula, também em
Viçosa.
3.2.2. Estrutura vertical
As espécies analisadas em 2010 foram classificadas em três classes de altura: a primeira classe
com árvores até 6,19 m, a segunda classe: de 6,19 até 13,98 m e terceira classe, com altura superior a
13,98 metros. Em relação à essa classificação, as 5 espécies que apresentaram maiores valores para
posição sociológica relativa foram: Mabea fistulifera, com 10,62, em seguida vem Piptadenia
gonoacantha com 7,05, Myrcia fallax (6,23), Matayba elaeagnoides com 5,82 e Bathysa nicholsonii
(5,81).
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Em 2015, os estratos arbóreos foram divididos em três classes: a primeira com altura total até
6,96 m, a segunda de 6,96 a 15,38 m e a terceira com altura superior a 15,38 metros. Mabea fistulifera
continuou como espécie de maior posição sociológica relativa, com 9,11, seguida de Matayba
elaeagnoides (6,89), Myrcia fallax (6,60), Siparuna guianensis (5,78), e Bathysa nicholsonii com 5,45.
As espécies com menor posição sociológica relativa, em 2010 e 2015, foram respectivamente:
Prunus sellowii e Psychotria sessilis , ambas com 0,01 e presença apenas no primeiro estrato. Vale
ressaltar que, segundo Silva (2006), espécies presentes apenas no estrato inferior ou superior da
floresta, geralmente não sobrevivem ao desenvolvimento de florestas irregulares e heterogênias e não
participam da composição da floresta até o estágio clímax.
4. Conclusões
região.

A diversidade de espécies encontrada está próxima a de outros estudos realizados na mesma

As espécies Mabea fistulifera, Piptadenia gonoacantha e Myrcia fallax possuem uma grande
importância ecológica no fragmento, por apresentarem maiores IVI e PSR
O aumento das variáveis quantitativas é indício de ocorrência de sucessão florestal, realçando
a importância de conservar esse fragmento.
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Resumo
Para realização de manejo florestal, são necessárias diversas informações sobre a população e fatores que
influenciam no seu desenvolvimento, como exemplo temos a densidade que determina condições de
competição entre os indivíduos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a densidade de uma
população de Nectandra megapotamica em diferentes classes diamétricas, pelo estimador de intensidade
de Kernel e indicar pontos para intervenções silviculturais . Foram mensurados 48 indivíduos, distribuídos
em 7 classes de diâmetros. A área basal total foi de 2,6111 m² e as classes de maior densidade foram as
classes 3 e 4, respectivamente. Os tratos silviculturais para manejo da floresta podem ser realizados
baseando-se na análise gráfica do estimardor Kernel, podendo ser realizadas intervenções em áreas de
maior densidade de indivíduos. Portanto, as intervenções silviculturais podem ser realizadas a partir da
análise dos gráficos de densidade Kernel, principalmente nas classes diamétricas 3 e 4.
Palavras-chave: Canela-preta; Manejo florestal; Desbaste.

1. Introdução
A espécie Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez é conhecida vulgarmente como
canela-fedorenta, canela-preta, canela-louro ou canelinha. A mesma pertence à família
Lauraceae, uma das famílias arbóreas da Mata Atlântica e florestas do Sul do país que são
frequentemente listadas entre as famílias de maior riqueza em estudos fitossociológicos dessas
regiões (DALMASO, 2012; SCHAAF et al., 2006; SILVESTRE et al., 2012). Essa
representatividade se deve a grande produção de frutos nutritivos, servindo de alimento para
diversas aves (KRÜGEL et al., 2006). A espécie de interesse possui madeira moderadamente
pesada e fácil de trabalhar, indicada para a construção civil, esquadrias e tabuado em geral
(LORENZI, 2008; REITZ et al., 1983). Em propriedades fumageiras do Sul do Brasil, quando
aplicado o sistema de talhadia, pode ser utilizada para suprir a demanda parcial de lenha
(MEYER, 2015).
Dado sua importância, é necessário definir critérios de manejo que favoreçam o
desenvolvimento da espécie. Nesse sentido, é interessante estudar como a mesma está dispersa
espacialmente, fator determinado pelo arranjo espacial dos indivíduos em uma área
especificada. Silva et al. (2012) e Begon et al. (2006), dividem o arranjo espacial em:
randômico; regular; e agregado. Segundo Capretz (2004), a densidade determinará condições de
competição intraespecífica e interespecífica por recursos. Outra característica, é que a densidade
influencia o arranjo espacial, além de estar entre os fatores bióticos importantes.
Para avaliar a densidade, de espécies florestais, diversos autores (DALMASO, 2012;
MATOS, 2014; PÔSSA, 2014; POTTKER, 2012) estão utilizando o estimador de intensidade
por Kernel. De acordo com Pottker (2012), a estimação determina, para cada ponto da área de
estudo, o número de indivíduos que ocorrem em um raio pré-estabelecido. Portanto, o objetivo
deste trabalho foi avaliar o estimador kernel em diferentes classes de diâmetro de uma
população de Nectandra megapotamica e determinar possíveis locais de intervenção para
manejo.
2. Metodologia
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Para este estudo utilizou-se uma parcela de 8.100 m² (x = 60 m para Leste-Oeste e y =
135 m para Norte-Sul), instalada em uma propriedade de 15 ha, no município de Silveira
Martins, RS/Brasil. O limite esquerdo da parcela é determinado pelas coordenadas: latitude S
29° 37’ 38.618” e longitude W 53° 37’ 7.593”. Este município é caracterizado pela vegetação
da Floresta Estacional Decidual (BRENA; LONGHI, 2002). Além disso, a área de estudo
caracteriza-se por clima do tipo Cfa subtropical úmido, conforme a classificação de Köppen, de
verões quentes, sem estação de seca definida e precipitação bem distribuída ao longo dos anos,
com precipitação média anual de 1.800,00 mm para a região (ALVARES et al. 2013). O solo
pouco profundo, segundo Embrapa (2006), classifica-se como Neossolo Litólico Húmico
Típico.
Os dados foram obtidos a partir do censo da população de Nectandra megapotamica na
posição sociológica dominante e emergente, conforme Severiano (2015), sendo mensurados o
diâmetro à altura do peito (DAP) e a altura total (Ht). O mapeamento dos indivíduos foi obtido a
partir de coordenadas (x, y), em escala micro, assim como estudos realizados por Hay et al.
(2000) e Pottker (2012). Utilizou-se o software R versão 3.3.1 (R CORE TEAM, 2016), através
do pacote Spatstat (BADDELEY; TURNER, 2005), para estimar a densidade kernel por classe
de diâmetro de N. megapotamica.
As categorias e nível de inclusão da distribuição diamétrica, foram divididas em 7
classes : Classe 1: 9,0 cm ≤ DAP < 15,03 cm; Classe 2: 15,03 cm ≤ DAP < 21,06 cm; Classe 3:
21,06 cm ≤ DAP < 27,1 cm; Classe 4: 27,1 cm ≤ DAP < 33,13 cm; Classe 5: 33,13 cm ≤ DAP <
39,16 cm; Classe 6: 39,16 cm ≤ DAP < 45,19 cm; e Classe 7: DAP ≥ 45,19 cm.
3. Resultados e Discussão
Foram mensurados 48 indivíduos de N. megapotamica em uma parcela permanente de
0,81 ha, com área basal total de 2,6 m² (TABELA 1). Em trabalhos realizados na mesma
tipologia florestal verificaram-se valores inferiores (LONGHI et al., 2000). Entretanto, Meyer
(2015) pesquisando sobre a produção de madeira em regime de talhadia, mensurou 25
indivíduos de N. megapotamica, com DAP de inclusão igual ou superior a 5 cm, totalizando 1,2
m², em uma área de 0,23 ha, localizada em Agudo/RS.
Tabela 1 - População de Nectandra megapotamica distribuídos em classes de diâmetro, em
uma área de 0,81 ha de vegetação nativa, no município de Silveira Martins-RS.
Classe

Intervalo

N

Área basal (m²)

1

9,0 cm ≤ (DAP) < 15,03 cm

5

0.0623

2

15,03 cm ≤ (DAP) < 21,06 cm

6

0.1439

3

21,06 cm ≤ (DAP) < 27,1 cm

21

0.9099

4

27,1 cm ≤ (DAP) < 33,13 cm

11

0.7568

5

33,13 cm ≤ (DAP) < 39,16 cm

1

0.1159

6

39,16 cm ≤ (DAP) < 45,19 cm

3

0.4376

7

(DAP) ≥ 45,19 cm
TOTAL

1

0.1846

48

2.6111

As classes 3 e 4 apresentaram os maiores valores de área basal, sendo este indicativo
para desbaste seletivo, para diminuir a densidade dessas classes. Vale ressaltar que área basal é
uma medida de densidade da floresta, e com sua aferição é possível efetuar avaliações
potenciais da floresta nativa. A densidade dos indivíduos por classes de DAP pode ser
observada na figura 1.
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Figura 1 - Mapas de densidade por classe diamétrica no povoamento de Nectandra
megapotamica, calculado pelo estimador Kernel, em uma área de 0,81 ha de vegetação nativa
no município de Silveira Martins-RS.
Optou-se por não estimar a densidade nas classes 5 e 7 devido ao baixo número de
indivíduos, deixando-os como portadores de sementes na área. Segundo Sanquetta (2003), o
maior espaçamento entre indivíduos favorece o crescimento dos mesmos. Entretanto, quando
existe competição o crescimento em diâmetro é sensível à variação da densidade do
povoamento. Neste contexto, devem ser aplicados desbastes seletivos nas classes diamétricas 3
e 4, em que a concentração de indivíduos está com a coloração mais amarela nos mapas de
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densidade (Figura 1), além do número de indivíduos ser representativo quando comparado as
demais classes. Desta forma, evitaria competição entre os indivíduos, favorecendo o
crescimento.
4. Conclusão
As intervenções silviculturais, visando o manejo florestal, podem ser realizadas
observando as regiões de maior densidade nos gráficos do estimador de Kernel para cada classe
de diâmetro. Sendo as classes diamétricas 3 e 4, as primeiras submetidas ao desbaste seletivo.
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Resumo
A estratificação das populações florestais constitui parte relevante dos inventários contínuos em
povoamentos florestais. Uma alternativa para a definição de estratos é obtida a partir do
agrupamento de talhões que apresentem proximidade na dinâmica de crescimento de variáveis
do povoamento. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi determinar diferentes classes de estoque
volumétrico de um povoamento florestal, empregando-se técnicas de clusterização. Os dados
foram provenientes de inventário florestal contínuo de parcelas permanentes de plantios
florestais. Na análise de agrupamento foi utilizado o método K-Means, sendo a distância
euclidiana adotada como função distância e definido um número de clusters igual a 3. As parcelas
foram agrupadas em classes de estoque volumétrico com diferentes produtividades média por
hectare, classificados em grupos de baixa, média e alta produtividade, referentes aos clusters I,
II e III, respectivamente.
Palavras-chave: Clusterização; Classes de estoque; K-means.

1. Introdução
A estratificação das populações florestais constitui parte relevante dos inventários contínuos em
povoamentos florestais (PÉLLICO NETTO; SANQUETA, 1994). Segundo Santos (2014), quando se
tem uma população muito heterogênea, recomenda-se que seja efetuada uma divisão em estratos ou
subpopulações mais homogêneas, reduzindo assim a variância amostral dentro dos estratos. Vanclay
(1994) ressalta que a estratificação desses povoamentos pode ser a maneira mais eficiente para melhorar
a precisão das estimativas e previsões de uma variável estudada.
Uma alternativa para a formação de estratos pode ser obtida pelo agrupamento de talhões que
apresentem proximidade na dinâmica de crescimento de variáveis de povoamento, tais como: altura
total, altura dominante, diâmetro médio, volume e área basal (RABELO, 2014).
Segundo Soares et al. (2011), é fundamental que a estratificação seja realizada com base na
mesma característica a ser estimada pelo procedimento de amostragem. A mineração de dados ou data
mining pode ser utilizada na identificação desses agrupamentos, em que os padrões descobertos são
significativamente vantajosos para a tomada de decisões estratégicas.
Em sua aplicação, a análise de agrupamento, também chamada de clusterização, envolve uma
variedade de técnicas a fim de reunir os objetos (indivíduos, elementos) verificados nos grupos ou
clusters, em que exista homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos, objetivando
propor classificações (VICINI; SOUZA, 2005). A divisão das classes de estoque de produção em um
povoamento florestal, agrupando áreas homogêneas, possibilita intervenções localizadas na floresta.
Dentre os principais objetivos da análise de agrupamento, podem-se citar: a) a redução de uma
grande massa de dados em grupos, permitindo sua análise com melhor compreensão das relações entre
as variáveis; b) a descrição de dados; e c) a formulação de hipóteses a respeito da estrutura dos dados.
A clusterização abrange diversas técnicas, ou métodos, além de uma grande quantidade de medidas de
distância, ou dissimilaridade, que são denominadas de critérios de agrupamentos (MEDEIROS, 2008).
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo determinar diferentes classes de estoque
volumétrico de um povoamento florestal, empregando-se técnicas de clusterização de data mining.
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2. Material e Métodos
Os dados utilizados neste trabalho foram provenientes de inventário florestal contínuo (IFC) de
137 parcelas permanentes de plantios florestais implantados entre os anos de 1999 e 2011. A abordagem
empregada para a clusterização de parcelas permanentes de um povoamento florestal em grupos
homogêneos de estoque volumétrico, foi baseada no processo de descoberta de conhecimento em bases
de dados KDD (Knowledge Discovery in Databases).
Inicialmente a base de dados era formada por 41 atributos e 5698 registros. Nessa etapa, foram
eliminadas as características irrelevantes que não continham informações úteis para a análise,
permitindo que os dados fossem visualizados mais facilmente. Os atributos que permaneceram na base
de dados foram: sub-região, ano de plantio, parcela, ano do inventário florestal contínuo (IFC), idade,
espaçamento, rotação e volume.
A partir destes, foram selecionados os registros referentes a: sub-região MA; plantios realizados
no ano de 2001; ano do IFC realizado em 2007; e espaçamento de 3,3 x 3,0 m. Esse procedimento
permitiu que somente dados provenientes de mesmas características fossem selecionados, a fim de que
diferentes características não influenciassem no agrupamento da variável de interesse.
O novo banco de dados continha 8 atributos e 137 registros. Deste, foram eliminados todos os
atributos irrelevantes para a clusterização das parcelas em grupos de estoque volumétrico. O banco de
dados final foi formado apenas pelos atributos: parcela e volume (m³/ha); obtendo-se uma base de dados
com 2 atributos e 137 registros.
Para a tarefa de clusterização foi utilizado o software WEKA ® 3.6 (Waikato Environment for
Knowledge Analysis). Nessa etapa, os dados brutos de input foram transformados para o formato ARFF
(Attribute-Relation File Format), formato padrão de arquivo do software WEKA, sendo carregado no
software para aplicação de técnicas de agrupamento.
Na análise de agrupamento foi utilizado o método K-Means, que usa o algoritmo de agrupamento
de dados por K-médias (K-means clustering). Este algoritmo tem como objetivo encontrar a melhor
divisão de P dados em K grupos, de maneira a minimizar a distância total entre os dados de um grupo e
o seu respectivo centro, somada por todos os grupos (PIMENTEL et al., 2003).
O k-médias atribui aleatoriamente os P pontos a K grupos e calcula as médias dos vetores de cada
grupo. Posteriormente, os pontos são deslocados para o grupo correspondente ao vetor médio no qual
eles estão mais próximos. Com o rearranjo dos pontos em K grupos, novos vetores médios são
calculados e é realizada uma realocação nos novos grupos em que os vetores médios são mais próximos
deles até que se chegue a uma situação em que todos os pontos já estejam nos grupos dos seus vetores
médios mais próximos (PIMENTEL et al., 2003).
Selecionou-se a distância euclidiana como função distância e definiu-se um número de clusters
igual a 3. Selecionou-se a opção “Use training set” para o treinamento dos dados.
3. Resultados e Discussão
Por meio da clusterização, as parcelas foram agrupadas em três classes de estoque volumétrico,
denominadas baixa (classe I), média (classe II) e alta (classe III) produtividade (Tabela 1). Assim, essas
classes agruparam parcelas homogêneas em termos do parâmetro volume.
Tabela 1 – Caracterização dos grupos de estoque volumétrico com relação ao número de parcelas,
volume mínimo, médio, máximo e total. (Fonte: os autores).
Grupo
I
II
III

Nº Parcelas
49
51
37

Mínimo
148,04
223,17
265,66

Volume (m³.ha-1)
Médio
Máximo
199,40
221,35
244,55
263,78
283,38
345,06

Total
9.770,59
12.472,12
10.484,94
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Total

137

32.727,65

O grupo de estoque I, de menor produção volumétrica média, foi formado por aproximadamente
36% das parcelas, correspondente ao volume total de 9.770,59 m³, com média de 199,40 m³ por parcela.
O grupo de estoque II, de produção média, foi formado por aproximadamente 37% das parcelas,
correspondente ao volume total de 12.472,12 m³, com média de 244,55 m³ por parcela. Já o grupo de
estoque III, de maior produção volumétrica média, agrupou aproximadamente 27% parcelas e obteve o
volume total de 10.484,94 m³, com média de 283,38 m³ por parcela.
A clusterização dos plantios florestais em classes I, II e III de estoques volumétricos mostrou-se
um método eficiente na estratificação de áreas homogêneas no povoamento florestal, que podem se
constituir em estratos, compartimentos e classes de estoque volumétrico.
4. Conclusões
A análise de agrupamento realizada definiu três classes de estoque volumétrico com diferentes
produtividades média por hectare, classificados em grupos de baixa, média e alta produtividade,
referentes aos clusters I, II e III, respectivamente.
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Resumo
O plano de manejo florestal sustentável deve contemplar técnicas exigidas nos
diversos instrumentos normativos florestais. Entretanto, por vezes não há eficácia na aplicação
desses instrumentos, devido a problemas na gestão pública e interpretação ambígua das leis. O
presente trabalho, tem por objetivo analisar os instrumentos normativos que regulamentam o
manejo florestal na Amazônia, extraindo os procedimentos recomendados e aceitos
institucionalmente por órgãos ambientais do Estado do Amapá, para tanto, foi realizado uma
revisão bibliográfica e entrevistas com os analistas e pesquisadores que trabalham com manejo
florestal sustentável. O plano de manejo florestal sustentável é baseado em um extenso
arcabouço legal, no entanto é possível visualizar diferentes pontos divergentes, como por
exemplo exigência de planos por diferentes instituições de comando e controle, a falta de
interesse em fomentar o manejo florestal comunitário atualmente praticado, e para os analistas
o decreto estadual não levou em consideração as peculiaridades locais, já para os pesquisadores
o decreto permitiu avaliar alguns critérios específicos, porém é necessário que seja realizado
mais pesquisas para fortalecer os conhecimentos técnicos científicos gerados e se consiga
agregar ao setor produtivo a cooperação entre a pesquisa e órgãos de comando e controle, em
busca de um mesmo propósito que é fomentar a o manejo florestal sustentável na Amazônia.
Fica evidente que há problemas de conformidade na construção dos instrumentos normativos
que compõem a legislação florestal e falta de atenção às peculiaridades da região.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Legislação, Política florestal.

1. Introdução
O uso dos recursos florestais madeireiros está sujeito ao licenciamento concedido pelo poder
público após a aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS (Lei 12.651/2012).
Para a aprovação, o PMFS deve contemplar técnicas de condução, exploração, reposição florestal
exigidos em diversos instrumentos normativos.
Os instrumentos normativos florestais foram criados com a finalidade de fortalecer a
preservação e a conservação de florestas e são encontrados nas normas legais, ou seja, o conjunto de
leis ou alicerce normativo que inclui leis, medidas provisórias, decretos, resoluções, instruções
normativas e portarias (SANTOS, 2015).
No entanto, a eficiência na aplicação desses instrumentos por vezes não se faz valer devido
aos problemas na gestão pública que impossibilita o cumprimento dos objetivos do arcabouço jurídico
pertinente aos recursos florestais (VIEIRA, 2015). Além disso, estas leis são às vezes contraditórios
em sua abordagem não obedecendo à hierarquia das normas ou apresentando dualidade de
interpretação, principalmente em virtude do contexto e interesse político.
Com isso a política florestal avançou nos últimos anos e consequentemente os instrumentos
técnicos normativos de ordenamento do manejo florestal sustentável ganharam novas diretrizes,
parâmetros e índices baseados em estudos técnico-científicos (CRUZ et al. 2011). Frente a isso a
legislação ambiental brasileira tem passado por um processo de discussões e adequações, haja vista
que o sistema jurídico de uma nação evolui dentro do seu próprio ritmo, seguindo suas necessidades
sociais, econômicas, culturais e ambientais.
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Assim este trabalho teve como objetivo analisar os instrumentos normativos que
regulamentam o manejo florestal na Amazônia, extraindo os procedimentos recomendados e aceitos
institucionalmente por órgãos ambientais do estado do Amapá.
2. Material e Métodos
Para atender aos objetivos foi realizado inicialmente uma revisão bibliográfica sobre os
principais instrumentos normativos que regulamentam o manejo florestal madeireiro e subsidiam a
construção do Plano de Manejo Florestal Sustentável, tanto em âmbito federal como estadual.
O arcabouço normativo federal foi consultado a partir do acesso dos websites dos órgãos
governamentais e mediante fontes oficiais em publicações (livros, teses, dissertações e artigos
científicos). No que diz respeito ao levantamento da legislação do Estado do Amapá, foi utilizado
como base o levantamento realizado por Santos (2015), além de entrevistas com os analistas do
Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP), órgão licenciador da
atividade de manejo florestal no Estado do Amapá e Pesquisadores que trabalham com manejo
florestal sustentável.
Desta forma, foram identificadas a estrutura funcional e as etapas do processo administrativo
de licenciamento ambiental executado pelo órgão estadual, para estabelecer a relação da análise dos
Planos de Manejo Florestal Sustentável com os instrumentos normativos inventariados utilizados por
etapa, buscando os pontos críticos, conflitantes e lacunas na legislação florestal, quanto aos aspectos
relevantes dos parâmetros técnico-científicos.
3. Resultados e Discussão
Para promover o desenvolvimento da atividade madeireira com base sustentável, o Amapá tem
a sua disposição diversos documentos normativos, como o novo código florestal, que reafirmam os
termos da legislação anterior. A referida lei determina como obrigatório para o licenciamento da
atividade a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável que deverá levar em consideração
critérios estabelecidos no escopo normativo de âmbito federal e estadual.
Um importante marco para o manejo florestal foi a Lei federal que trata da Gestão de Florestas
Públicas (Lei n° 11.284/2006), e veio ainda complementar as atribuições do Estado, normatizando a
regulamentação da descentralização da gestão do governo federal aos estados e municípios. Com base
nesta Lei, foi possível transferir a competência de licenciamento de Plano de Manejo Florestal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) aos estados. No caso do
Amapá, a responsabilidade coube ao IMAP. Todavia, é válido destacar que o IMAP licencia Planos de
Manejo Florestal em áreas inferiores a 50 mil hectares, ficando os planos com áreas superiores a este
limite sob análise do IBAMA (SANTOS, 2015).
No Estado do Amapá, o IMAP utiliza os instrumentos normativos para orientar a análise dos
processos que dizem respeito à elaboração, apresentação, análise e emissão do parecer final. Quando
se trata dos Planos de Manejo Florestal Sustentável, a análise compreende duas etapas: 1) fase de
autorização e 2) fase de monitoramento e avaliação anual da execução.
Na primeira etapa é verificada a viabilidade jurídica administrativa da documentação
protocolada na instituição. Em caso de atendimento às prerrogativas que são exigidas, é emitida a
Autorização Prévia de Análise Técnica (APAT), documento que permite que seja iniciado o trabalho
de construção do PMFS. Caso contrário, é emitido um ofício que destaca as pendências a serem
corrigidas pelo detentor da área.
Nesta etapa é utilizada a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) n° 4
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a autorização Prévia a análise Técnica de PMFS e enumera os
documentos a serem apresentados pelo proponente para a análise jurídica.
A exigência da APAT pode ser considerada como um mecanismo regulador da utilização
sustentável dos recursos florestais, pois evita a análise de planos de manejo florestal que não atendam
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aos requisitos mínimos de uso da área, também contribuindo para a diminuição dos custos nos
procedimentos burocráticos (SANTOS, 2015).
Dentro da estrutura funcional são utilizadas inúmeras normas que orientam o processo de
licenciamento ambiental dos PMFS, tanto em esfera federal como estadual, na tabela 1 abaixo é
descrito as normas relativas a etapa 1.
Tabela 1 - Diretrizes legais relativas a fase de autorização do Plano de Manejo Florestal Sustentável pelo órgão
ambiental licenciador no Estado do Amapá. Fonte: Santos (2015) adaptado pelos autores.
Categoria
Instrução
Normativa

Lei

Resolução

Fases do Processo Administrativo: Etapa 1
Normas Federais
n° 04/06 – Dispõe sobre a Autorização Prévia à Análise Técnica de
Plano de Manejo Florestal Sustentável – APAT.
n° 65/10 – Estabelece critérios e procedimentos para as atividades
de Manejo Florestal em Projetos de Assentamentos.
n° 12.651/12 – Proteção da Vegetação Nativa (novo código
florestal).
n° 11.284/06 – Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para
produção sustentável, institui o Serviço Florestal Brasileiro – SFB,
na estrutura do Ministério do Meio Ambiente e cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Florestal
n° 406/09 – Estabelece parâmetros técnicos a serem adotados na
elaboração, apresentação, avaliação técnica e execução de Plano de
Manejo Florestal Sustentável – PMFS com fins madeireiros, para
florestas nativas e suas formas de sucessão no bioma Amazônia.

Normas Estaduais
–
–
n° 0702/02 – Política Estadual de
Florestas e demais formas de
Vegetação.
n° 05/94 – Código de Proteção ao
Meio Ambiente do Estado do Amapá

-

Conforme observado por Santos (2015) a maioria de PMFS protocolados no IMAP é
proveniente de área de assentamento. Nesses casos, também é consultada a Instrução Normativa do
Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) n° 65 de dezembro de 2010, que estabelece critérios e
procedimentos para as atividades de Manejo Florestal Sustentável em Projetos de Assentamento de
reforma agrária.
Conforme ainda a autora um ponto importante da Instrução Normativa que trata da APAT é
observado no artigo 4°, parágrafo 3°, onde “Somente será concedida a APAT em terras públicas após
a análise dos documentos descritos no caput do artigo e a anuência do INCRA para a execução dos
PMFS”. Não obstante, o INCRA estabelece como critério no artigo 21 da sua Instrução Normativa
65/2010, que o requerente deve apresentar no órgão fundiário o PMFS e seus documentos nas formas
estabelecidas na Instrução Normativa Federal do MMA n° 05/2006 e estadual nº 04/2009-SEMA/AP,
para emissão do termo de anuência em áreas de assentamento.
A exigência que seja apresentado o PMFS para a emissão do termo de Anuência, mostra
divergência ou não consonância entre as normas, pois o PMFS é analisado mais de uma vez por
diferentes instituições burocratizando o processo de licenciamento do manejo.
Além disso, ainda sobre a IN 65/2010, menciona que em projetos de assentamentos
diferenciados somente será admitido manejo florestal comunitário, inviabilizando dessa forma o
manejo familiar ou por detentores individuais. Já no Art. 28 menciona que as atividades do manejo
florestal deverão ser executadas de forma direta pelos beneficiários, inviabilizando a parceria
comunidade/empresa, umas das formas de cooperação que tem se demonstrado promissora para o
manejo florestal comunitário na Amazônia.
Após a emissão da APAT, o detentor é autorizado a protocolar o PMFS para a análise e
avaliação técnica, dando início à segunda etapa do processo no IMAP. No que tange a esta etapa, os
critérios que devem ser contemplados no PMFS são observados, em esfera federal, na Resolução n°
406 - CONAMA, de fevereiro de 2009 e na Instrução Normativa n° 05 - MMA, de dezembro de 2006.
As orientações técnicas dos PMFS são descritas nas Normas de Execução n° 01 e n° 02,
ambas de abril de 2007. Além disso, também se consulta a Norma de Execução n° 01, de dezembro de
2006.
Em âmbito estadual, pode-se destacar a Instrução Normativa da Secretaria do Estado do Meio
Ambiente (SEMA) n° 04/2009. Mais recente também foi publicado o Decreto n° 3325, de junho de
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2013, vinculadas à Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que revoga o novo código florestal, o
decreto regulamenta a exploração das florestas nativas e formações sucessoras de domínio público e
privado, inclusive em reserva florestal legal no Estado do Amapá.
Estes últimos dispositivos mencionados acima são norteados pela Lei da Política Estadual de
Florestas (n° 0702/02) e o Código de Proteção Ambiental ao Meio Ambiente do Estado do Amapá (n°
05/94).
Na tabela 2 apresenta-se uma síntese as principais normas relativo monitoramento e avaliação
anual da execução do Manejo Florestal Sustentável.
Tabela 2 - Diretrizes legais relativas a fase de monitoramento e avaliação anual da execução do Manejo Florestal Sustentável
pelo órgão ambiental licenciador no Estado do Amapá. Fonte: Santos (2015) adaptado pelos autores.
Fases do Processo Administrativo: Etapa 2
Categoria

Decreto

Instrução
Normativa

Norma de
Execução

Normas Federais
nº
5.975/06
–
Normatiza
o
Plano
de
Manejo
Florestal
Sustentável
(PMFS),
dependendo da prévia autorização pelo órgão estadual
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).
n°
5/06
–
Dispõe
sobre
procedimentos
técnicos
de
elaboração,
apresentação,
execução e avaliação técnica de Plano de Manejo Florestal
Sustentável- PMFS nas florestas primitivas e suas formas de
sucessão na Amazônia Legal.
n°
93/06
Estabelece
normas
técnicas
para
apresentação
de
mapas
e
informações georreferenciadas quanto à localização de
reserva legal e áreas sob manejo florestal e suas respectivas
subdivisões.
n°
65/10
Estabelece
critérios
e
procedimentos
para
as
atividades
de
Manejo Florestal Sustentável em Projetos de Assentamento.
nº
01/06
Instituir,
no
âmbito
desta
Autarquia, a metodologia e o respectivo modelo de relatório
de vistoria com a finalidade de subsidiar a análise dos
Planos de Manejo Florestal Sustentável – PMFS.
nº
01/07
Diretrizes
Técnicas
para
Elaboração
dos
Planos
de
Manejo
Florestal
Sustentável
–
PMFS.
n°
2/07
Manual
Simplificado
para
Análise
de
Plano
de
Manejo
Florestal
Madeireiro
na
Amazônia,
com
a
finalidade
de
subsidiar
a
análise
dos
Planos
de
Manejo
Florestal
Sustentável
–
PMFS

Normas Estaduais
n°
3325/13
Regulamenta
a
exploração de florestas nativas e
formações
sucessoras
de
domínio
público
e
privado,
inclusive
em
Reserva
Legal
no
Estado do Amapá.
nº
04/2009
Dispõe
sobre
procedimentos
técnicos
para
elaboração,
apresentação
e
avaliação
do
Plano
de
Manejo
Florestal
Sustentável
nas
Florestas
Primitivas
e
suas
Sucessões no Estado do Amapá.

Todavia, apesar do extenso arcabouço legal utilizado para correção dos PMFS (Etapa 2) é
possível visualizar em diferentes pontos que divergem e dependente da análise individual de cada
analista do IMAP.
Um exemplo está no Código Ambiental do Estado que exige a necessidade da elaboração de
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento
das atividades de manejo florestal em áreas acima de 2.000 (dois mil) hectares. No entanto, a Lei do
novo código florestal (Lei 12.651/12) estabelece que após a autorização do PMFS, a atividade é
licenciada automaticamente, não se aplicando outras formas de licenciamento ambiental.
Todavia, é importante ressaltar que a Lei 12.651/12 prevê a isenção de licenciamento em
pequenas propriedades familiares e populações tradicionais em caso de manejo florestal sustentável
para a exploração florestal sem propósito comercial, para consumo na própria propriedade.
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Em virtude destas lacunas, foi instituído o recente Decreto Estadual de n° 3325/13, no intuito
de simplificar o manejo florestal no Estado. Entretanto esse decreto tem recebido críticas dos órgãos
de comando e controle do manejo florestal, sendo uma dessas criticas mencionado por Santos (2015)
que elucida que apesar de prever em seu texto a adoção de um manejo florestal diferenciado para
floresta de várzea e floresta de terra firme, atendeu apenas as peculiaridades de espécies
prioritariamente de várzea ou produtos não madeireiros, como: açaí e cipó titica, deixando de tratar,
por exemplo, o taxa de crescimento das espécies em floresta de terra firme pré e pós colheita em
diferentes sítios sob áreas de manejo florestal.
Um outro ponto crítico é que o decreto estadual não levou em consideração as peculiaridades
da região amapaense, podendo citar que o referido decreto não definiu a volumetria e diâmetro
mínimo de corte deixando fixos para todas as áreas e maioria das espécies, independentemente do
potencial de sustentabilidade pois não foram incorporados às normas os conhecimentos científicos de
populações de espécies arbóreas comerciais em floresta de terra firme. Levando em consideração que
cada espécie possui uma velocidade de crescimento diferente, influenciada por inúmeros fatores como
qualidade do sítio, microclima, solo, relevo, topografia, vegetação matriz, etc.
Para alguns pesquisadores do estado, no entanto, o decreto estadual 3325/2013 mesmo que
não aborde o estudos de crescimento de espécies arbóreas em florestas de terra firme, em virtude ainda
da falta de estudo suficiente para o monitoramento da floresta pré e pós colheita em floresta de terra
firme, representou uma importante ferramenta para avançar com critérios específicos e simplificar a
parte burocrática do plano do manejo florestal do Estado, principalmente em tratando das florestas de
várzea e produtos não madeireiros. Outro importante avanço foi a possibilidade de autorização de
plano de manejo florestal simplificado para pesquisa, previsto no Art. 53 do decreto.
Esses avanços na legislação estadual podem acelerar o processo de avaliação dos planos e
define critérios específicos considerando a especificidade local, como previsto na legislação federal,
porém é necessário que órgãos de comanda e controle aceitem os conhecimentos técnicos científicos
gerados e se consiga agregar ao setor produtivo a cooperação entre a pesquisa e órgãos de comando e
controle, em busca de um mesmo propósito que é fomentar a o manejo florestal sustentável na
Amazônia.
4. Conclusões
O plano de manejo florestal sustentável é baseado extenso arcabouço legal, entretanto há
problemas de conformidade na construção dos instrumentos normativos que compõem a legislação
florestal, sendo no âmbito federal mais generalista e no âmbito estadual não sendo capaz de
contemplar todas as peculiaridades da região.
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Resumo
Incêndio florestal é o fogo descontrolado que incide sobre a vegetação, podendo ser causado
tanto de forma antrópica quanto natural. A sua probabilidade de ocorrência pode ser avaliada por
meio de índices de risco ou por meio de mapeamentos, utilizando Sistemas de Informações
Geográficas (SIG’s). Este estudo teve por objetivo mapear as áreas de potencial risco a incêndios
florestais na Fazenda Água Limpa (FAL), localizada no Distrito Federal. Os dados utilizados
foram: declividade, orientação de encostas e altimetria advindas do modelo topográfico SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission) da região; mapa com as classes de uso e cobertura vegetal
proveniente do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF); e dados de
temperatura e precipitação média mensal do local no período de 2000 a 2012, oriundos da estação
meteorológica da FAL. O mapa de risco potencial a incêndios foi obtido com auxílio do software
ArcGis 10.1. Os resultados mostraram que as duas classes de maior risco de incêndios abrangem
a maior parte do terreno estudado. A partir da metodologia proposta, foi possível gerar com
precisão e rapidez o mapa de risco potencial a incêndios, tornando assim, o resultado satisfatório.
Palavras-chave: Planejamento ambiental; geoprocessamento; cerrado.

1. Introdução
No Cerrado, parte significativa das espécies depende do fogo para reprodução e crescimento.
Entretanto, sua ocorrência em grande intensidade e alta frequência pode viabilizar efeitos negativos na
biodiversidade e na manutenção de processos ecológicos.
Incêndio florestal é definido como fogo descontrolado que incide sobre a vegetação e pode ser
causado tanto de forma antrópica quanto natural. Por sua vez, o risco associado à ocorrência de
incêndios, ou expectativa de ocorrência de fogo, é definido como a medida da probabilidade de
ocorrência de incêndios em uma determinada área, durante um período específico de tempo (PHILLIPS;
NICKEY, 1978).
Segundo Vettorazzi e Ferraz (1998), o risco potencial de incêndios pode ser avaliado através de
diversos índices de risco, levando-se em conta principalmente fatores meteorológicos como
pluviosidade, umidade relativa, temperatura do ar, entre outros. Outra abordagem é o mapeamento, com
emprego de Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s), visando a identificação de áreas com riscos
diferenciados em uma determinada região, usando fatores inerentes à região, como uso da terra, relevo,
características das florestas, dados meteorológicos locais, etc., considerando a sua distribuição espacial
na área.
Independente da causa dos incêndios florestais (naturais ou antrópicas), é necessário elaborar
um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), visando minimizar a ocorrência e a
propagação do fogo. Nesse sentido, a geotecnologia é uma ferramenta muito utilizada no PPCIF,
possibilitando integrar variáveis ambientais do terreno (temperatura, precipitação, topografia e uso do
solo), a fim de determinar classes de risco potencial de incêndios florestais, que servirão de base para
definição de áreas para prevenção.
Desta forma, este estudo teve por objetivo mapear as áreas de potencial risco de incêndios
florestais na Fazenda Água Limpa.
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2. Material e Métodos
Para compor o mapa de risco de incêndios florestais foram considerados dados sobre as
condições climáticas, uso e cobertura vegetal e topografia, por serem variáveis de forte influência na
ignição e propagação de incêndios.
As variáveis climáticas analisadas foram os dados médios mensais de temperatura e precipitação
advindos da estação de monitoramento da Fazenda Água Limpa (BOLETIM AGROCLIM, 2016) dos
anos 2000 a 2012. Quanto ao uso e cobertura vegetal, utilizou-se o mapa de uso e cobertura do solo em
arquivo shapefile do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE, 2009). Por fim, as
variáveis topográficas analisadas foram altimetria, declividade e orientação de encostas, extraídas do
SRTM da USGS (Shuttle Radar Topography Mission) com tamanho de pixel de 30 metros (1 ArcSecond Global).
10.1.

Todo o processamento de dados geoespaciais foi realizado por meio do uso do software ArcGis

A partir de dados médios mensais de temperatura e precipitação, as classes de risco foram
estabelecidas utilizando-se três períodos: 1 – Janeiro a Abril, 2 – Maio a Agosto e 3 – Setembro a
Dezembro. Em seguida, foram atribuídos pesos com base na temperatura média da série histórica de
cada período (Tabela 1).
Tabela 1 – Classificação do risco de incêndios florestais segundo a média histórica de temperatura (°C)
e precipitação (mm). (Fonte: Adaptado de Assis et al., 2014).
Meses

Temperatura (°C)

Precipitação (mm)

Risco

Coeficiente

Maio a Agosto

19,93

154,28

Baixo

1

Janeiro a Abril

22,53

186,74

Moderado

2

Setembro a Dezembro

22,63

13,02

Alto

3

Segundo o uso do solo e a cobertura vegetal, as classes de risco e seus respectivos coeficientes
foram estabelecidos observando-se o tipo de material combustível presente (Tabela 2).
Tabela 2 – Classificação do risco de incêndios florestais segundo o Uso da Terra e Cobertura Vegetal.
(Fonte: Adaptado de Oliveira et al., 2004)
Uso do solo e Cobertura Vegetal

Risco

Coeficiente

Área degradada/ Oleiricultura

Baixo

1

Formação florestal

Moderado

2

Cultura de grãos

Alto

3

Formação savânica/ Reflorestamento

Muito alto

4

Formação campestre/ Pastagem

Extremo

5

A altitude é a distância vertical entre um determinado ponto e o nível do mar. Segundo Soares
e Batista (2004), a cada 100 metros de altitude, há uma redução de 0,6 ºC. Sendo assim, o risco de
ocorrência de incêndio diminui conforme aumenta a elevação do terreno.
A altimetria do terreno foi avaliada em classes de amplitude de 100 metros (Tabela 3), onde os
coeficientes de vulnerabilidade foram associados ao risco potencial de incêndios florestais.
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Tabela 3 – Classificação do risco de incêndios florestais segundo a altimetria. (Fonte: Soares e Batista,
2004).
Altimetria (m)

Risco

Coeficiente

De 1030 a 1130

Baixo

1

De 1130 a 1230

Moderado

2

A declividade do terreno foi obtida por meio do processamento do SRTM (Shuttle Radar
Topographic Mission) da USGS no software ArcGis10.1, utilizando a ferramenta Slope. Em seguida, o
mapa foi reclassificado (Reclassify) segundo a classificação de Soares (1985), conforme a Tabela 4.
Tabela 4 – Classes de risco de incêndios segundo a declividade do terreno (Fonte: Soares,1985).
Inclinação (%)

Risco

Coeficiente

Até 15

Baixo

1

15-25

Moderado

2

25-35

Alto

3

35-45

Muito alto

4

> 45

Extremo

5

Com a entrada do modelo SRTM, a ferramenta Aspect foi utilizada para obter a orientação das
encostas. Em seguida, o mapa foi reclassificado segundo suas faces de exposição (FERRAZ e
VETTORAZZI, 1998), presente na Tabela 5.
Tabela 5 – Classes de risco de incêndios segundo a orientação das encostas (Fonte: Ferraz; Vettorazzi,
1998).
Ângulo de orientação

Exposição

Risco

Coeficiente

112,5° a 247,5°

SE / S / SW

Baixo

1

67,5° a 112,5°

E

Moderado

2

22,5° a 67,5°

NE

Alto

3

247,5° a 337,5°

NW / W

Muito alto

4

337,5° a 22,5°

N

Extremo

5

Para gerar o mapa de risco de incêndios, foi utilizada a ferramenta Raster calculator e os dados
de entrada foram: coeficientes de risco das variáveis temperatura, precipitação, uso do solo e cobertura
vegetal, altimetria e declividade. A Equação 1 utilizada foi a adaptação de Prudente (2010), expressa a
seguir:
RISCO = 30U + 15T + 25P + 10D + 10A + 10E

(Equação 1)

Em que:
U: coeficiente de risco de incêndios florestais segundo o uso da terra;
T: coeficiente de risco de incêndios florestais segundo a temperatura;
P: coeficiente de risco de incêndios florestais segundo a precipitação;
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D: coeficiente de risco de incêndios florestais segundo a declividade;
A: coeficiente de risco de incêndios florestais segundo a altimetria;
E: coeficiente de risco de incêndios florestais segundo a orientação das encostas.
3. Resultados e Discussão
A Figura 1 apresenta o mapa de risco potencial de incêndios na Fazenda Água Limpa, obtido a
partir dos dados climáticos, uso e cobertura vegetal e topografia, dividido em classes. Estas classes de
intensidade de risco (baixo, moderado, alto, muito alto e extremo) e de igual amplitude, foram geradas
a partir da equação de risco, que forneceu valores de 145 a 345.
Visualmente, há predominância de regiões com classes de muito alto a extremo risco potencial
de incêndios, sendo estas áreas prioritárias na alocação de técnicas de prevenção e combate a incêndios,
como aceiros, torres de vigilância e posicionamento de equipes e equipamentos em pontos estratégicos,
por exemplo. Assis (2014), utilizando metodologia semelhante, também obteve resultados satisfatórios,
com rapidez e precisão, para determinar locais ideais para implantação de torres de vigilância contra
incêndios florestais, bem como o número ótimo de torres, em área da região semiárida do Nordeste
brasileiro.

Figura 1– Mapa de risco potencial de incêndios na Fazenda Água Limpa.
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4. Conclusões
A partir da metodologia proposta, foi possível gerar com precisão e rapidez o mapa de risco
potencial a incêndios, tornando assim, o resultado satisfatório.
A análise mais criteriosa do risco de incêndios, por meio de classes de risco, permite maior
eficiência nas ações de prevenção, detecção e combate a incêndios.
O uso de geotecnologias mostrou-se viável para este fim e pode ser aplicado em outras áreas,
levando em consideração as características de cada local.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi treinar e validar a eficiência de redes neurais artificiais
(RNA), comparando-as com modelos volumétricos, para realizar a estimação do volume de
árvores em povoamentos adensados de Eucalipto. Os dados utilizados foram provenientes de
plantios localizados na região do Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais. Foram utilizadas
variáveis numéricas, como altura e diâmetro com casca. Os dados foram divididos de forma
aleatória em três grupos: treinamento (80%) e validação (20%). Os dados de treinamento foram
utilizados para criar as redes neurais, do tipo perceptrons de múltiplas camadas (MLP) com o
software NeuroForest 3.0. A RNA de melhor desempenho no treinamento foi selecionada para
realizar a comparação com o modelo volumétrico de melhor resultado. Conclui-se que as Redes
Neurais Artificiais são eficientes para estimar com exatidão o volume de árvores individuais em
povoamentos adensados, apresentando melhores resultados que o modelo volumétrico.
Palavras-chave: Inteligência artificial, NeuroForest; Regressão linear.

1. Introdução
O plantio de florestas energéticas é considerado um dos melhores meios de se obter biomassa
para ser utilizada como insumo para a geração de energia elétrica (BRITO, 2007). Segundo dados da
Ibá (2015), atualmente a área de plantios florestais destinados à produção de energia corresponde a
aproximadamente 15,2% dos 7,74 milhões de hectares plantados no Brasil, sendo uma das principais
fontes de geração de energia derivada da biomassa, juntamente com o bagaço da cana-de-açúcar.
Para se estimar o volume das árvores geralmente se usa um modelo de regressão do volume total
em função de variáveis mensuráveis em campo como altura e diâmetro a 1,3 metros de altura (dap).
Dentre os modelos, estão: Husch, Hohenald e Kreen e Schumacher e Hall, sendo este último o mais
difundido, talvez por que suas estimativas são quase sempre não tendenciosas (CAMPOS E LEITE,
2009). Outras formas de se projetar o volume das árvores são através do emprego de modelos de redes
neurais artificiais (RNA) ou de máquinas vetor de suporte (MSV). A aplicação de RNA tem uma série
de vantagens como: não-linearidade; mapeamento de entrada-saída; adaptabilidade; tolerância a falhas;
uniformidade de análise projeto; analogia neurobiologia; dentre outras (HAYKIN, 2001;
BULLINARIA, 2013).
O uso de RNA tem sido divulgado para diferentes propósitos na mensuração florestal, como:
modelagem do afilamento (LEITE et al., 2011); volume de casca (DIAMANTOPOULOU, 2005);
volume de árvores; modelagem em nível de povoamento, modelagem por classe de diâmetro e estimação
da altura (BINOTI, 2010; BINOTI, 2012); estimação de biomassa e de carbono (FERRAZ, 2012).
Apesar dos vários estudos já divulgados, sobre o emprego de RNA na mensuração e manejo
florestal, principalmente no Brasil, ainda não foi reportada a eficiência de seu uso em povoamentos
adensados, seja para quantificar o volume, massa ou carbono fixo, bem como para modelagem do
crescimento e da distribuição diamétrica. Portanto, o objetivo deste trabalho foi treinar, aplicar e validar
redes neurais artificiais na obtenção de estimativas volumétricas em plantios adensados de eucalipto.
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2. Material e Métodos
Os dados utilizados neste estudo originam de um experimento sobre espaçamento inicial entre
árvores em povoamentos de clones de eucalipto (híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
camaldulensis), tendo sido implantado em dezembro de 2002 no município de Itamarandiba, na região
do alto do Jequitinhonha, Minas Gerais. A altitude do local varia entre 600 e 1000 m. O clima é
classificado como subtropical úmido subúmido. A temperatura média anual varia de 19º a 20ºC. A
precipitação média varia de 1150 a 1450 mm com um período de 4 a 6 meses de seca apresentando
déficit hídrico de 60 a 120 mm anuais.
O delineamento experimental foi do tipo blocos casualizados com cinco tratamentos e três
blocos. Em todos os tratamentos a distância entre linhas foi a mesma (3 metros), variando a distância
entre árvores de 0,5 a 3 metros. Assim, os espaçamentos foram: 3,0 x 0,5 m; 3,0 x 1,0 m; 3,0 x 1,5 m;
3,0 x 2,0 m; e 3,0 x 3,0 m. Os dados foram obtidos através da cubagens rigorosa de 185 árvores com
idades de 48, 61, 77, 85 e 102 meses, medindo os diâmetros do fuste nas posições: 0,1 m (base); 0,3 m;
0,7 m; 1,3 m; 2,0 m; e após os 2 metros foi feita medições de 1 em 1 metro até o diâmetro mínimo de
aproximadamente 5 centímetros.
Para determinar os valores de volume dos fustes com e sem casca foi empregada à expressão de
Smalian (HUSCH et al, 1972), através dela é possível se obter o volume de cada seção medida. O
somatório de todos estes volumes é o volume inteiro da árvore. Com posse dos dados de cubagem e os
volumes calculados, foram ajustadas as equações de Husch, Hohenald e Kreen e Schumacher e Hall
para estimar o volume dos fustes (CAMPOS E LEITE, 2009). Todos os modelos foram ajustados utilizando
o software Statistica 12.0, empregando o procedimento Gauss-Newton, pelo método dos mínimos
quadrados.
Para o emprego das RNAs, o banco de dados foi dividido aleatoriamente em dois conjuntos, um
para o treinamento (80%) e um para validação das redes (20%). As redes foram criadas utilizando o
software gratuito NeuroForest 3.0 (Projeto NeuroForest). As redes treinadas foram do tipo perceptrons
de múltiplas camadas (MLP), utilizando o algoritmo Resilient Propagation (RPROP+), com o número
de neurônios na camada oculta variando entre 3 e 11 e tendo como informações de entrada o tratamento
aplicado, o diâmetro e a altura total do fuste. O critério de parada foi erro médio ou número de ciclos,
com os parâmetros variando entre 0,001 e 0,003 no erro médio e entre 1000 e 3000 no número de ciclos.
Com base na raiz quadrada do erro quadrático médio (RSME (%)), na análise gráfica e na correlação
entre observado e estimado, foram selecionadas as três RNA com os melhores resultados, para se
comparar com os valores estimados através da regressão.
3. Resultados e Discussão
Dentre os modelos de regressão ajustados, o modelo de Schumacher e Hall apresentou o maior
coeficiente de correlação entre os valores observados e estimados, bem como o menor erro quadrático
médio percentual (Tabela 1), sendo assim selecionado para comparação com os valores estimados pela
RNA 2 (Tabela 2), a qual foram obtidos os melhores resultados.
Tabela 1: Valores de Correlação entre o Observado e Estimado e de Raiz Quadrada do Erro
Quadrático Médio dos modelos de regressão.
Husch
Hohenald e Kreen Schumacher e Hall
𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌̂

RMSE (%)

0,9728

0,9736

0,9752

17,61

17,35

16,84
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Tabela 2: Características e precisão das RNAs selecionadas para projetar o volume.
RNA

Treinamento

Arquitetura

RMSE (%)

1

5-5-1

2
3

Validação
RMSE (%)

16,53

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌̂

0,9762

12,82

0,9819

5-10-1

15,28

0,9797

12,86

0,9819

5-11-1

15,01

0,9804

13,00

0,9816

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌̂

Quando se analisa o valor do erro quadrático médio do modelo de Schumacher e Hall em relação
ao valor da RNA 2 (Com médias de RMSE (%) = 16,58 e 15,60, obtidos utilizando o modelo de
regressão e a RNA respectivamente) é possível observar que o erro quadrático médio da regressão foi
aproximadamente 31% maior que o resultante do uso da RNA.
Tabela 3: Coeficientes de regressão e valores de Correlação entre o Observado e Estimado e de Raiz
Quadrada do Erro Quadrático Médio do modelo de Schumacher e Hall e da RNA 2.

RNA 2

Schumacher e Hall

Tratamentos
Parâmetro

Trat1

Trat2

Trat3

Trat4

Trat5

𝛽𝛽0

0,00000527

0,00002969

0,00001676

0,00001542

0,00000200

𝛽𝛽1

1,75304777

2,26444290

2,58167295

2,20314603

2,24534856

𝛽𝛽2

1,63493017

0,68086837

0,64929574

0,99497160

1,56113754

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌̂

0,9705

0,9580

0,9730

0,9507

0,9517

RMSE (%)

16,96

17,62

17,91

17,15

13,26

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌̂

0,9767

0,9781

0,9727

0,9575

0,9561

16,65

15,57

17,00

16,19

12,58

RMSE (%)

A dispersão do resíduo percentual gerado pelas regressões ajustadas se apresentou de maneira
mais homogênea do que o obtido pela RNA, porém apresentou tendência à superestimação, fato que não
ocorreu de maneira significativa com a RNA. Os histogramas de frequência (%) dos erros percentuais
das estimativas geradas pela regressão e pela RNA indicaram que aproximadamente 60% dos erros
gerados pelo uso da RNA ficaram entre ±8%, enquanto aproximadamente 50% dos erros ficaram neste
intervalo quando estimados pela regressão (Figura 1).
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Figura 1 - Dispersão dos erros percentuais (eixo y) em relação aos valores observados de volume (em
m³, no eixo x) e Frequência percentual (eixo y) dos erros percentuais (eixo x) para as estimativas
utilizando o modelo de Schumacher e Hall e a RNA.
4. Conclusões
Tanto as equações volumétricas, quanto as Redes Neurais Artificiais avaliadas foram eficientes
para estimar o volume de um povoamento adensado de eucalipto.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar padrões de associação entre os defeitos observados em
tábuas de mogno africano, e assim prever a ocorrência/ausência de um determinado defeito com
base na ocorrência/ausência de outro (s). As espécies estudadas foram a Khaya ivorensis e a
Khaya senegalensis (19 anos), provenientes de um plantio experimental da Reserva Natural
Vale, Linhares – ES. Foram amostradas sistematicamente dentro do povoamento cinco árvores
por espécie. As duas primeiras toras de cada árvore foram desdobradas em tábuas tangenciais
(25 mm de espessura), selecionadas e empilhadas para a secagem natural. Após a secagem, foi
realizada a classificação visual dos defeitos existentes nas faces das tábuas, formando-se assim,
a base de dados. Os dados de presença e ausência dos defeitos foram binarizados e submetidos
ao algoritmo Apriori do software Weka. A ausência de um determinado defeito em tábuas de
mogno africano está associada a ausência de um outro, este foi o principal conhecimento
adquirido com as regras de associação observadas. Deste modo, as regras de associação extraídas
pelo algoritmo Apriori, foram aptas para captar relações dos defeitos das tábuas, que não seriam
percebidas por uma análise visual simples ou estatística da base de dados.
Palavras-chave: Qualidade madeira serrada; Mineração de dados; Weka.

1. Introdução
Para o mercado de produtos sólidos, principal destino da madeira de mogno africano, é
fundamental que a madeira atenda aos requisitos de qualidade dos consumidores. Neste contexto, buscase a produção de madeira livre de defeitos e deterioração e de acordo com as especificações das normas
de qualidade reconhecidas internacionalmente (VIDAURRE et al., 2014). Os defeitos que ocorrem na
madeira durante o processamento e principalmente na secagem, causam significativos prejuízos para
quem seca a madeira e desestimula a utilização de determinadas espécies susceptíveis a esses defeitos
(MARTINS, 1988). Assim, o sucesso da indústria madeireira e de outros projetos tecnológicos pode
depender do conhecimento das causas e associações dos defeitos da madeira serrada e métodos para
prevenir a sua ocorrência (SIMPSON, 1991).
A mineração de dados significa a análise, o reconhecimento e a criação de associações e padrões
em dados existentes, ocorrendo uma confluência de diferentes disciplinas múltiplas no processo de
mineração, desde sistemas de base de dados e estatística até a inteligência artificial (LAUSCH,
SCHMIDT, TISCHENDORF, 2015). Entre as técnicas de mineração, as regras de associação ou análise
de afinidades é o estudo dos atributos ou categorias de itens que estão relacionados, ou seja, aqueles que
possuem alguma associação entre si (LAROSE, 2005). Regras de associação tem a forma "SE"
(antecedente) e "ENTÃO" (consequente), juntamente com as medidas de suporte e confiança associadas
à regra (CASTRO, 2014).
O algoritmo Apriori é a ferramenta mais conhecida, quando o assunto é mineração por regras
de associação em bancos de dados centralizados. Ele pode trabalhar com um número grande de atributos,
gerando várias alternativas combinatórias entre eles, além de realizar buscas sucessivas em toda a base
de dados, mantendo um ótimo desempenho de processamento (AGRAWAL; SRIKANT, 1994).
O valor de dados armazenados está tipicamente ligado à capacidade de extrair informações ou
tendências úteis que sirvam para dar suporte e otimizar as decisões, e para a exploração e melhor
entendimento do fenômeno gerador dos dados (CASTRO, 2014). Nesta conjuntura, teve-se por objetivo
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avaliar padrões de associação entre os defeitos observados em tábuas de mogno africano, e assim prever
a ocorrência/ausência de um determinado defeito com base na ocorrência/ausência de outro (s).
2. Material e Métodos
As espécies de mogno africano estudadas foram a Khaya ivorensis A. Chev. e a Khaya
senegalensis A. Juss., ambas denominadas de mogno africano, com idade de 19 anos, provenientes de
um plantio experimental da Reserva Natural Vale, Linhares, Espírito Santo (19° 06’ a 19° 18’ de latitude
sul e 39° 45’ a 40° 19’ de longitude oeste). A parcela experimental foi implantada no espaçamento 2 x
3 m, em uma área útil de 0,15 ha, com mudas provenientes de sementes e adubação no momento do
plantio de 200 g de superfosfato simples por cova.
Foram amostradas sistematicamente dentro do povoamento cinco árvores por espécie. Após a
colheita das árvores, os fustes foram seccionados em toras e discos. As duas primeiras toras, até 25% da
altura comercial, foram desdobradas em um pranchão central (80 mm de espessura) e tábuas tangenciais
(25 mm de espessura), sendo o número de peças variável de acordo com o diâmetro da tora. As tábuas
foram selecionadas e empilhadas para a secagem natural, sendo a pilha montada a pleno sol, porém
coberta com telhas de amianto, para impedir a irradiação solar direta e possíveis influências das chuvas.
Após a secagem, foi realizada a classificação visual qualiquantitativa dos defeitos existentes nas
faces das tábuas, de acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 9487 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1986). Defeitos como esmoado, nós, torcimento,
fissura de compressão, galeria e furos de insetos, podridão e bolsas de goma foram avaliados quanto a
presença num total de 95 tábuas de Khaya ivorensis (58 tábuas) e Khaya senegalensis (37 tábuas).
A presença e ausência de cada defeito nas peças foram contabilizadas, binarizadas (0 e1) e
organizadas em planilha de extensão .XLSX. Posteriormente, a mesma foi convertida para arquivo
.ARFF, extensão compatível com o software Waikato Environment for Knowledge Analysis – Weka
[Versão 3.6.13 (Figura 1)], ferramenta de mineração de dados desenvolvida pela Universidade de
Waikato, Nova Zelândia, escrito na linguagem de programação Java e licença livre sobre a General
Public License – GNU (KIRKBY, 2004).

Figura 1 – Interface gráfica do software Weka. (Fonte: os autores).
Foi utilizado o Algoritmo Apriori do Weka, para reconhecimento de padrões de associação entre
os defeitos das tábuas. O algoritmo foi configurado com confiança mínima de 90% e um suporte mínimo
de 10%, buscando um maior rigor nas regras de associação entre os defeitos das tábuas de mogno
africano. A medida de suporte (Equação 1) para uma regra de associação em particular A => B, onde A
é o defeito precedente e B o defeito consequente, é a proporção de transações no conjunto de dados de
defeitos que contêm ambos defeitos A e B. Já a medida de confiança (Equação 2) é o grau de precisão
da regra, determinada pelo percentual de transações na base de dados contendo o defeito A que também
contêm o defeito B.


 






(1)
(2)
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As instâncias foram organizadas em duas combinações diferentes: i) Khaya ivorensis e ii) Khaya
senegalensis, sendo apresentadas as dez melhores regras de associação entre os defeitos das tábuas para
cada combinação.
3. Resultados
i) Khaya ivorensis
As melhores regras de associação entre os defeitos das tábuas de Khaya ivorensis, são listadas
na Tabela 1. Os defeitos como nós, fissura de compressão, esmoado, galeria e furos de insetos não foram
mencionados nas regras de associação, por não atingirem o suporte mínimo de 90%.
Tabela 1 – Regras de associação para os defeitos observados nas tábuas da espécie Khaya ivorensis,
com suporte mínimo de 90% (52 instâncias) e confiança mínima de 90% (Fonte: os autores).
Regras
1
2
3
4
5
6

Precedentes
Defeitos
*P/A
Podridão
A
Bolsa de goma
A
Podridão
A
Bolsa de goma
A
Torcimento
A
Bolsa de goma
A
Torcimento
A
Bolsa de goma
A

Inst.
56
54

Consequentes
Defeitos
P/A
Torcimento
A
Torcimento
A

Conf.
1,00
1,00

52

Torcimento

A

52

1,00

58
54

Podridão
Podridão

A
A

56
52

0,97
0,96

54

Podridão

A

52

0,96

A
A
A
A

52

0,96

54
52

0,93
0,93

A

52

0,93

7

Bolsa de goma

A

54

8
9

Torcimento
Podridão
Torcimento
Podridão

A
A
A
A

58
56

Torcimento
Podridão
Bolsa de goma
Bolsa de goma

56

Bolsa de goma

10

Inst.
56
54

*P/A: presença (P) e ausência dos defeitos (A); Inst.: instâncias ou número de tábuas que apresentaram o defeito; Conf.:
confiança.

As regras de associação entre os defeitos das tábuas de Khaya ivorensis podem ser interpretadas
da seguinte forma: 1) se 56 tábuas não apresentaram podridão, então as mesmas não apresentaram
torcimento, com 100% de confiança; 2) se 54 tábuas não apresentaram bolsa de goma, então as mesmas
não apresentaram torcimento, com 100% de confiança; 3) se 52 tábuas não apresentaram podridão e
bolsa de goma, então as mesmas não apresentaram torcimento, com 100% de confiança; 4) se 58 tábuas
não apresentaram torcimento, então 56 não apresentaram podridão, com 97% de confiança; 5) se 54
tábuas não apresentaram bolsa de goma, então 52 não apresentaram podridão, com 96% de confiança;
6) se 54 tábuas não apresentaram torcimento e bolsa de goma, então 52 não apresentaram podridão, com
96% de confiança; 7) se 54 tábuas não apresentaram bolsa de goma, então 52 não apresentaram
torcimento e podridão, com 96% de confiança; 8) se 58 tábuas não apresentaram torcimento, então 54
não apresentaram bolsa de goma, com 93% de confiança; 9) se 56 tábuas não apresentaram podridão,
então 52 não apresentaram bolsa de goma, com 93% de confiança; e 10) se 56 tábuas não apresentaram
torcimento e podridão, então 52 não apresentaram bolsa de goma, com 93% de confiança.
ii) Khaya senegalensis
As melhores regras de associação entre os defeitos das tábuas de Khaya senegalensis são listadas
na Tabela 2. Os defeitos como nós, fissura de compressão, esmoado e furos de insetos, não foram
mencionados nas regras de associação, por não atingirem o suporte mínimo de 90%.
As regras de associação entre os defeitos das tábuas de Khaya senegalensis podem ser
interpretadas da seguinte forma: 1) se 36 tábuas não apresentaram torcimento, então as mesmas não
apresentaram podridão, com 100% de confiança; 2) se 36 tábuas não apresentaram bolsa de goma, então
as mesmas não apresentaram podridão, com 100% de confiança; 3) se 35 tábuas não apresentaram
galeria de insetos, então as mesmas não apresentaram podridão, com 100% de confiança; 4) se 35 tábuas
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não apresentaram torcimento e bolsa de goma, então as mesmas não apresentaram podridão, com 100%
de confiança; 5) se 37 tábuas não apresentaram podridão, então 36 não apresentaram torcimento, com
97% de confiança; 6) se 37 tábuas não apresentaram podridão, então 36 não apresentaram bolsa de
goma, com 97% de confiança; 7) se 36 tábuas não apresentaram bolsa de goma, então 35 não
apresentaram torcimento, com 97% de confiança; 8) se 36 tábuas não apresentaram torcimento, então
35 não apresentaram bolsa de goma, com 97% de confiança; 9) se 36 tábuas não apresentaram podridão,
então 35 não apresentaram bolsa de goma, com 97% de confiança; e 10) se 36 tábuas não apresentaram
torcimento, então 35 não apresentaram podridão, com 97% de confiança.
Tabela 2 – Regras de associação para os defeitos observados nas tábuas da espécie Khaya senegalensis,
com suporte mínimo de 90% (35 instâncias) e confiança mínima de 90% (Fonte: os autores).
Regras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Precedentes
Defeitos
*P/A
Torcimento
A
Bolsa de goma
A
Galeria de insetos
A
Torcimento
A
Bolsa de goma
A
Podridão
A
Podridão
A
Bolsa de goma
A
Torcimento
A
Podridão
A
Torcimento
A

Inst.
36
36
35

Consequentes
Defeitos
P/A
Podridão
A
Podridão
A
Podridão
A

Inst.
36
36
35

Conf.
1,00
1,00
1,00

35

Podridão

A

35

1,00

37
37
36
36
36
36

Torcimento
Bolsa de goma
Torcimento
Bolsa de goma
Bolsa de goma
Podridão

A
A
A
A
A
A

36
36
35
35
35
35

0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

*P/A: presença (P) e ausência dos defeitos (A); Inst.: instâncias ou número de tábuas que apresentaram o defeito; Conf.:
confiança.

4. Discussões
A ausência de um defeito precedente está vinculada a ausência de um defeito consequente, sendo
este o principal padrão de associação extraído para ambas as espécies. Apesar da configuração inicial
do algoritmo ter sido feita com suporte de 10%, os resultados para ambas espécies, foram ofertados com
suporte mínimo de 90%. Visto que, o suporte é uma medida importante, pois a regra de associação que
possui baixo valor desse parâmetro pode acontecer simplesmente por coincidência. Já a confiança,
mediu a confiabilidade da inferência feita por determinada regra e quanto maior esse parâmetro, maior
a probabilidade de que o defeito consequente esteja presente em transações que contenha o defeito
precedente da regra (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009). Resumidamente, o suporte e a confiança
foram usados como filtros, para diminuir o número de regras geradas, selecionando apenas as de melhor
qualidade.
O parâmetro confiança nas regras de associação entre os defeitos das tábuas de K. senegalensis
foi maior e mais homogêneo que o observado na regras das tábuas de K. ivorensis. Além disso, a extração
com o dados da primeira espécie teve um maior número de regras com confiança máxima. Observou-se
que para ambas as combinações das instâncias, algumas regras de associação foram repetidas, porém
com uma alteração na ordem dos defeitos precedentes e consequentes, reduzindo-se também o valor de
confiança, como foi o caso das regras 1 e 4 para K. ivorensis (Tabela 1) e 2 e 6 para K. senegalensis
(Tabela 2).
Há linhas de pesquisa que tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas de classificação
automática de madeira serrada (ALMEIDA, 2014) e de defeitos internos de toras com base em alguns
indicadores superficiais (THOMAS, 2011) com o uso de métodos computacionais de processamento de
imagens digitais e aprendizado de máquinas. Com a aplicação do algoritmo Apriori vinculado a essas
técnicas, seria possível extrair padrões de associação entre os principais defeitos. Dessa maneira, se a
ausência de um defeito precedente está vinculada a ausência de outros três tipos de defeitos
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consequentes, com confiança máxima de 100%, seria necessário somente configurar a classificação para
a detecção do defeito precedente, otimizando e aumentando a eficiência dos processos. Mediante o alto
grau de carência tecnológica do setor de serrarias, isso poderá proporcionar um ganho significativo na
modernização, aumentando a produtividade e o valor agregado dos produtos, comercializados segundo
um grau de qualidade específico, implicando em ganho competitivo e financeiro (ALMEIDA, 2014).
5. Conclusões
A ausência de um determinado defeito em tábuas de mogno africano está associada a ausência
de um outro, este foi o principal conhecimento adquirido com as regras de associação observadas. Para
a espécie Khaya ivorensis, as tábuas que não possuíam podridão e bolsa de goma, também não possuíam
torcimento e para a Khaya senegalensis as tábuas que não apresentaram torcimento, bolsa de goma e
galeria de insetos, também não apresentaram podridão.
As regras de associação extraídas pelo algoritmo Apriori, foram aptas para captar relações que
não seriam percebidas por uma análise visual simples ou estatística da base de dados. De tal modo, uma
contribuição relevante desta pesquisa foi a utilização de um algoritmo de aprendizado de máquina, na
extração de conhecimento de padrões de associação em dados de comportamento e variação real.
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Resumo
A regressão logística tem aplicação em diversos campos da ciência. Uma de suas vantagens é que a interpretação
da medida é possível por meio das “Odds Ratios” (OR), que são funções dos parâmetros do modelo. Neste
estudo foi usado o modelo de regressão logística na sua forma binária, com o objetivo de classificar produtores
em “aptos” e “inaptos” à renovação de contrato de fomento florestal e, identificar as variáveis que mais
influenciaram na classificação. Realizou-se uma aplicação com dados provenientes de produtores fomentados,
com contratos de fomento florestal. Para a análise do modelo, foi utilizado o software Weka na função logistic.
Os resultados indicaram que as OR estimadas na avaliação do desempenho da classificação para a regressão
logística, obteve-se um índice de concordância Kappa de 0,8786, acurácia de 96,21% e taxa de erro de 3,79%.
Concluiu-se, que a técnica de classificação por meio do modelo de regressão logística apresentou bom
desempenho para classificar o fomentado em apto ou inapto, as variáveis que mais influenciaram na
classificação foram número de contratos, custo de colheita e custo de transporte.
Palavras-chave: Logit; Razão de proporções; Classificação.

1. Introdução
A análise de regressão logística tem sido citada como uma ferramenta bastante importante na
modelagem estatística, sendo geralmente apropriada para variáveis categóricas (AMORIM, 2001;
COX, 1969; EBRAHIM, 2001; HOSMER; LEMESHOW, 1989; LAROSE, 2006). A análise de
regressão logística consiste em relacionar, por meio de um modelo, a variável resposta categórica com
variáveis explanatórias que influenciam a ocorrência de determinado evento. A variável resposta é
geralmente dicotômica, mas pode ser politômica, isto é, ter mais do que dois níveis de respostas,
podendo ser nominal ou ordinal (QUEIROZ et al., 2012).
Um modelo de regressão logística prevê a probabilidade direta de um evento ocorrer e têm
sido amplamente aplicado em importantes áreas como Agronomia, Biologia, Engenharia, Economia,
Mineração, Transportes, Farmacologia, Medicina e nas Ciências Sociais (OLIVEIRA, 2011). O seu
grande uso deve-se ao fato de que a análise logística é capaz de controlar um grande número de
variáveis simultaneamente, permitindo que os dados sejam utilizados de forma mais eficiente
(GIMENO; SOUZA, 1995).
Em qualquer problema de regressão, a quantidade a ser modelada é o valor médio da variável
resposta dado os valores das variáveis independentes. Assim sendo, essa quantidade é chamada de
média condicional E (Y|X = x i), em que Y é a variável resposta e x i, os valores das variáveis
independentes. Para o estudo em que a variável resposta é dicotômica, a interpretação dos coeficientes
se dá pela razão de chance (Odds Ratios), que é a razão das proporções para os dois resultados
possíveis, isto é, a razão entre sucesso (πi) e fracasso (1-πi) (OLIVEIRA, 2011).
Neste estudo foi utilizado o modelo de regressão logística na sua forma binária, em que a
variável resposta é dicotômica. Dessa forma, o objetivo foi classificar os produtores em “apto” ou
“inapto” à renovação de contratos de fomento florestal e, identificar as variáveis que mais
influenciaram na classificação por meio de regressão logística.
2. Material e Métodos
Os dados utilizados nesse trabalho foram provenientes de produtores fomentados com
contratos de fomento florestal. Aplicou-se o modelo de regressão logística para a classificação de
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fomentados em aptos ou inaptos para renovação de contratos, utilizando o software WEKA®3.6
(Waikato Environment for Knowledge Analysis). Foram selecionados os atributos que mais se
relacionavam com a variável de interesse, sendo estes: número de contratos realizados entre o
fomentado e a empresa, distância da propriedade rural à empresa, custo de colheita, custo de
transporte, custo de formação para o fomentado e custo total de formação. Os seis atributos preditores
são do tipo numérico, enquanto que a variável de classificação é do tipo categórica.
Para a aplicação do modelo logístico, selecionou-se a função Logistic na guia Classify. O
modelo de regressão logístico binário é um caso particular dos modelos lineares generalizados, mais
especificamente dos modelos logit, nos quais a variável dependente é associada a uma variável
aleatória (HOSMER; LEMESHOW, 2000).
Em geral, atribui-se o código “um” ao resultado de interesse, denominado sucesso, que
representaria a presença de uma particular característica e “zero” ao evento complementar,
denominado fracasso (DUARTE; CYMROT, 2011).
Utilizou-se a técnica de validação cruzada (cross-validation) para o processamento dos dados.
A partir dos coeficientes de regressão logística obtidos pelo WEKA, calculou-se a função logit g(x).
Assim, baseada no modelo logit, a forma do modelo de regressão logística utilizada foi dada como:
𝑔𝑔̂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽̂0 + 𝛽𝛽̂1 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽̂2 𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽̂3 𝑥𝑥3 + 𝛽𝛽̂4 𝑥𝑥4 + 𝛽𝛽̂5 𝑥𝑥5 + 𝛽𝛽̂6 𝑥𝑥6

Em que: 𝛽𝛽̂0 , 𝛽𝛽̂1 , 𝛽𝛽̂2 , … , 𝛽𝛽̂6 : Coeficientes de estimação associados às variáveis.
𝜋𝜋̂(𝑥𝑥) =

exp(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑥𝑥)

1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑥𝑥)

(1)

(2)

Em que: 𝜋𝜋̂(𝑥𝑥): Probabilidade de o produtor ser classificado como apto à renovação de contratos.

Para a interpretação dos resultados das probabilidades encontradas foram calculadas as razões
de chances ou odds ratio (OR) das variáveis envolvidas. A chance é a probabilidade de que um evento
ocorra dividido pela probabilidade de que ele não ocorra, e o OR é a razão entre as chances
(BEZERRA, 2012). Além dos coeficientes de regressão, o modelo de regressão logística no software
WEKA também calcula os valores de odds ratio para as variáveis preditoras.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentadas as razões de chances (Odds Ratio) das variáveis estudadas.
Pode-se observar, que dentre os fatores que influenciam a classificação dos fomentados como apto e
inapto à renovação de contratos, as variáveis “número de contratos” e “custo do fomentado” atuaram
de forma positiva, isto é, quando as quantidades desses elementos aumentam, a chance de o produtor
ser classificado como apto aumenta substancialmente. Dessa forma, quando ocorre o aumento de uma
unidade no número de contratos e no custo do fomentado, aumenta, respectivamente, em
aproximadamente 5 e 2 vezes as chances de o produtor ser classificado como apto.
Já as variáveis distância fazenda/fábrica, custo de colheita, custo de transporte e custo total de
formação, influenciaram de forma negativa. Observa-se que com o aumento do valor dessas variáveis,
ocorre o aumento das chances de o produtor ser classificado como inapto. Ao aumentar em uma
unidade a distância fazenda/fábrica, custo de colheita, custo de transporte e custo total de formação,
aumenta em aproximadamente 3%, 64%, 64% e 30% as chances do produtor ser classificado como
inapto, respectivamente.
Tem então que, a chance de um produtor ser apto que possui 1 contrato, distância de 150 Km,
custo de colheita de R$ 23,00, custo de transporte de R$ 21,18, custo do fomentado R$ 90,31, custo
total de formação de R$ 19,15, custo da madeira em pé de R$ 41,00 ser apto é de 52,30%, conforme
equações 3 e 4.
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𝑔𝑔̂(𝑥𝑥) = −8,6981 + 1,6065 (1) − 0,0325(150) − 1,0101(23,00) − 1,0182(21,18) +
0,7058(90,31) − 0,3595(19,15) = 0,091997

𝜋𝜋̂(𝑥𝑥) =

𝑒𝑒 0,091997
1+𝑒𝑒 0,091997

𝜋𝜋̂(𝑥𝑥) = 52,30%

= 0,5230

(3)

(4)

Dessa forma, a chance desse mesmo produtor ser classificado como inapto (1-π) é de 47,70%.

Tabela 1 - Coeficientes da regressão logística. (Fonte: os autores).
Variáveis
Número de Contratos
Distância Fazenda/Fábrica
Custo da Colheita
Custo de Transporte
Custo do Fomentado
Custo Total de Formação
Intercepto
Número de Contratos
Distância Fazenda/Fábrica
Custo da Colheita
Custo de Transporte
Custo do Fomentado
Custo Total de Formação

Coeficientes
1,6065
-0,0325
-1,0101
-1,0182
0,7058
-0,3595
-8,6981
Odds Ratios
4,9851
0,9680
0,3642
0,3612
2,0254
0,6980

A classificação pelo modelo de regressão logística (função logistic) classificou corretamente
747 registros como aptos e 166 como inaptos. Observa-se na Tabela 2 os erros na classificação de
aptos e inaptos, com 17 fomentados erroneamente classificados como aptos e 19 classificados como
inaptos para a renovação de contratos. A classificação apresentou acurácia e uma taxa de erro de
96,21% e 3,79%, respectivamente.
Tabela 2 - Matriz de confusão da classificação pelo modelo de regressão logística (logistic). (Fonte:
os autores).

Classificação pelo modelo de
Regressão Logística

Classe real

Apto
Inapto
Taxa de erro (%)
Acurácia (%)

Classe prevista
Apto
Inapto
747
19
17
166
3,79
96,21

Na avaliação do desempenho da classificação para a regressão logística, obteve-se um índice
de concordância Kappa de 0,8786 (Tabela 3). Segundo Landis e Koch (1977), tais resultados indicam
uma excelente performance da função logística.
A média das diferenças absolutas (MD) e raiz do quadrado médio do erro (REQM)
apresentados na Tabela 3 indicam que os valores apresentam uma boa precisão na técnica de
classificação.
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Tabela 3 - Resultado da técnica de classificação. (Fonte: os autores).
Técnica

Kappa

MD

REQM

Classificação pelo modelo de
Regressão Logística

0,8786

0,0542

0,1661

4. Conclusões
A técnica de classificação pelo modelo de regressão logística apresentou bom desempenho
para classificação.
O número de contratos teve maior influência na classificação do produtor como apto, já o
custo de colheita e custo de transporte apresentaram maior influência na classificação como inapto à
renovação de contratos de fomento florestal.
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Resumo
O objetivo do trabalho foi classificar produtores ao fomento florestal como apto ou inapto à renovação de contratos.
A abordagem empregada para classificação foi baseada no processo de descoberta de conhecimento em bases de
dados KDD. Os atributos utilizados para a classificação foram: identificação dos fomentados, número de contratos
realizados entre o fomentado e empresa, distância da propriedade rural à empresa, custo de colheita, custo de
transporte, custo de formação para o fomentado, custo total de formação, custo da madeira em pé e classificação
dos fomentados em apto ou inapto. As técnicas de classificação foram: árvore de decisão; redes neurais artificiais;
classificador baseado em regras de decisão. As técnicas foram avaliadas com base no coeficiente Kappa, média
das diferenças absolutas, raiz do quadrado médio do erro e acurácia da classificação. As técnicas apresentaram
bom desempenho para classificar o fomentado, sendo observada uma pequena superioridade na técnica de árvore
de decisão.
Palavras-chave: Árvore de decisão; Redes Neurais Artificiais; Regras de decisão.

1. Introdução
O fomento é um instrumento de integração de pequenas e médias propriedades rurais na
produção de madeira para suprimento industrial, e baseia-se em mecanismos de incentivo à produção de
madeira por meio de contratos de longo prazo com proprietários rurais (FISCHERC; ZYLBERSZTAJN,
2012). Sendo assim, de acordo com Canto et al. (2007), o fomento proporciona aos proprietários
vantagens econômicas, sociais e ambientais.
No contrato de fomento a empresa fornece insumos e assistência técnica, em contrapartida, os
produtores cedem porções de terra em suas propriedades para plantios florestais e são obrigados a
comercializar 97% de sua produção (SILVA et al., 2009). Um dos pontos importantes para firmar
contrato entre produtores e empresas, é conhecer as características da propriedade, de modo a identificar
se o proprietário satisfaz as condições necessárias para participar do programa de fomento florestal.
Outro desafio é identificar se produtores já fomentados são aptos ou não a continuar no programa
de fomento. Os bancos de dados utilizados para extrair essas informações, geralmente apresentam
relações implícitas, que dificulta análises pelos métodos tradicionais. Nesse sentido, as tarefas de data
mining podem ser empregadas de modo a facilitar a extração de informações.
Dentre as tarefas de data mining, a classificação é uma das mais empregadas e baseia-se em
encontrar propriedades comuns em um conjunto de registros de uma base de dados e relacioná-los em
uma classe pré-definida (SCOTTI, 2010). Dentre as técnicas de classificação pode-se citar árvore de
decisão, redes neurais artificiais e classificação baseada em regras de decisão. Cada uma dessas técnicas
emprega algoritmos de aprendizagem para identificar o modelo que seja mais apropriado para o
relacionamento entre o conjunto de atributos e o rótulo da classe dos dados de entrada (TAN et al., 2009).
Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo classificar fomentados como aptos ou inaptos
para renovação de contratos utilizando técnicas de classificação de data mining.
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2. Material e Métodos
A abordagem empregada para classificação de fomentados como aptos ou inaptos para
renovação de contratos de fomento florestal, foi baseada no processo de descoberta de conhecimento em
bases de dados KDD (Knowledge Discovery in Databases).
Os dados utilizados neste trabalho são referentes a produtores fomentados, com contratos de
fomento florestal realizados entre os anos de 1995 a 2016. Para isso, foram selecionados os atributos
que mais se relacionavam com a variável de interesse. Os atributos selecionados foram: identificação
dos fomentados, número de contratos realizados entre o fomentado e a empresa, distância da propriedade
rural à empresa, custo de colheita, custo de transporte, custo de formação para o fomentado, custo total
de formação, custo da madeira em pé e classificação dos fomentados em apto ou inapto.
Para a etapa de mineração de dados foi utilizado o software WEKA ® 3.7 (Waikato Environment
for Knowledge Analysis), que incorpora um conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina para
tarefas de mineração de dados, na qual possibilita a extração do conhecimento (Hall et al., 2009).
As técnicas de classificação e os algoritmos utilizados foram: árvore de decisão (J48); redes
neurais artificiais (RBFNetwork); classificador baseado em regras (PART Decision List).
Para a implementação dessa técnica foi executado o algoritmo de classificação J48 (C4.5 release
8). Segundo Machado et al. (2006), esse algoritmo constrói um modelo de árvore de decisão baseado
em um conjunto de dados de treinamento, e usa esse modelo para classificar outras instâncias em um
conjunto de teste.
Para a implementação da técnica de redes neurais foi utilizada a função de ativação de base
radial (RBF). As redes de função de base radial são compostas por três camadas: uma camada de entrada,
uma camada intermediária e uma camada de saída. Os neurônios da camada intermediária têm apenas
funções de base radial como função de ativação, que são funções localizadas de tal maneira que apenas
algumas unidades escondidas ficarão ativadas ao receberem um dado conjunto de entrada (VALENÇA,
2014).
A classificação baseada em regras é uma técnica que permite classificar registros baseando-se
em um conjunto de regras “se...então”. A expressividade de um conjunto de regras é semelhante à uma
árvore de decisão. Tanto os classificadores de árvores de decisão quanto os baseados em regras criam
partições retilíneas do espaço de atributos e atribuem uma classe a cada partição (SOUZA, 2011). Para
essa classificação, empregou-se o algoritmo PART, que segundo Frank e Witten (1998) é um algoritmo
baseado em regras de decisão, que utiliza internamente o algoritmo C4.5. Ele constrói árvores de decisão
parciais a cada iteração e transforma a melhor folha da árvore atual em uma regra.
Nas técnicas de classificação empregadas, utilizou-se a validação cruzada para o processamento
dos dados. A técnica de validação cruzada consiste em dividir a base de dados em x partes. Destas, x-1
partes são utilizadas para a estimativa e uma serve como base de validação (SANTOS et al., 2009).
As estatísticas das técnicas foram avaliadas com base no coeficiente Kappa, média das
diferenças absolutas, raiz do quadrado médio do erro e acurácia da classificação.
3. Resultados e Discussão
A árvore de decisão resultante da aplicação do algoritmo J48 possui 10 nós, 20 arcos, 11 nós
folhas ou decisão. Uma vez que, dentro de cada decisão encontra-se entre parênteses o número de
registros classificados corretamente/incorretamente, onde pode ser visualmente interpretada (Figura 1).
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Figura 1 - Árvore de decisão resultante do algoritmo J48.
Em relação à classificação baseada em regras de decisão, o custo da colheita menor ou igual a
22,07 R$.ha-¹ e o custo do fomentado menor ou igual a 101,98 R$.ha-¹ foram responsáveis por 547
registros aptos dos 949. As atividades de colheita e transporte representam os principais custos da
madeira posta na fábrica. Logo, as regras de decisão condizem com a realidade, atribuindo mais peso às
variáveis que mais impactam na viabilidade econômica dos projetos florestais.
A tabela 4 apresenta os resultados das técnicas J48, PART e RBF respectivamente. O algoritmo
J48 obteve 761 registros classificados corretamente como aptos e 172 classificados corretamente como
inaptos. O maior erro na classificação foi observado na classe aptos, com 11 registros que deveriam ser
inaptos à renovação de contratos, foram erroneamente classificados como aptos. Observou-se também
uma confusão para a classe aptos em que 5 registros foram erroneamente considerados como inaptos
para a renovação de contratos.
A classificação pelo algoritmo PART classificou corretamente como aptos 756 registros e 172
classificados corretamente como inaptos. Observaram-se erros na classe aptos e inaptos, com 11
fomentados erroneamente classificados como aptos e 10 classificados como inaptos para a renovação de
contratos.
A rede neural RBF classificou como aptos 756 registros e 172 classificados como inaptos.
Observaram-se erros na classe aptos e inaptos, com 11 fomentados erroneamente classificados como
aptos e 27 classificados como inaptos para a renovação de contratos.
Por meio do resultado apresentado na tabela 4, foi possível observar que a técnica de árvore de
decisão teve uma acurácia na classificação de 98,31% e taxa de erro de 1,69%; regras de decisão 97,79%
e taxa de erro de 2,21% e redes neurais artificiais de 96,00% e taxa de erro de 4,00%, com base na
observação a acurácia da classificação na árvore de decisão foi maior do que nas demais técnicas, sendo
avaliados também como bons resultados.
Tabela 1 - Matriz de confusão da classificação baseada em árvore de decisão (J48), regras de decisão
(PART), redes neurais artificiais (RBF).
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Classificação
Árvore de Decisão

Baseado em Regras

Redes Neurais
Artificiais

Classe real

Classe real

Classe real

Apto
761
11
1,69
98,31
Apto
756
11
2,21
97,79
Apto
739
11
4,00
96,00

Apto
Inapto
Taxa de erro (%)
Acurácia (%)
Apto
Inapto
Taxa de erro (%)
Acurácia (%)
Apto
Inapto
Taxa de erro (%)
Acurácia (%)

Classe prevista
Inapto
5
172
Inapto
10
172
Inapto
27
172

Na avaliação do desempenho da classificação para a árvore de decisão, regras de decisão e redes
neurais artificiais obteve-se um índice de concordância Kappa de 0,9452; 0,9288 e 0,8755,
respectivamente (Tabela 2). Segundo Landis e Koch (1977), tais resultados indicam uma excelente
performance dos classificadores.
Tabela 2 - Resultados das técnicas de classificação.
Técnicas
Árvore de decisão
Regras de decisão
Redes neurais artificiais

Kappa
0,9452
0,9288
0,8755

MD
0,0238
0,0235
0,0571

REQM
0,1291
0,1365
0,1750

As médias das diferenças absolutas (MD) e raiz do quadrado médio do erro (REQM)
apresentados na Tabela 2 indicam que os menores valores apresentam uma maior precisão nas técnicas
de classificação, uma vez que tem uma maior capacidade de classificar.
4. Conclusões
As técnicas utilizadas apresentaram bom desempenho para classificar o fomentado em apto e
inapto para a renovação de contrato, sendo observada uma pequena superioridade do método árvore de
decisão utilizando o algoritmo J48.
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Resumo
Os locais de realização das atividades de marcenaria nem sempre contam com equipamentos
novos, sendo percebidos instalações deficientes e maquinário ultrapassado, sem atender os
preceitos legais em matéria de segurança e saúde do trabalho. Entre os anos de 2006 a 2014
esse setor foi responsável pela ocorrência de 44.189 acidentes de trabalho. Nesse contexto, o
objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de trabalho relacionadas ao ruído e calor em
uma marcenaria localizada no Sul do Estado do Espírito Santo. A avaliação de exposição dos
trabalhadores ao ruído foi realização seguindo os procedimentos metodológicos da Norma de
Higiene Ocupacional, NHO-01 e os valores de ruído encontrados foram equiparados aos
limites de tolerância estabelecidos pela Norma Regulamentadora NR-15, Anexo 01 do
Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS. Para avaliar o calor no ambiente de
trabalho foram seguidos os procedimentos metodológicos da Norma de Higiene Ocupacional
NHO-06 com a determinação do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG. Os
valores de calor obtidos foram equiparados aos limites de tolerância estabelecidos pela Norma
Regulamentadora NR - 15, Anexo 03, do MTPS. O ambiente de trabalho na marcenaria
avaliava foi considerado insalubre, pois não atendeu as recomendações exigidas pela norma
brasileira (NR-15) em relação aos limites de tolerância para a exposição ao ruído e calor.
Palavras-chave: Condições de trabalho; Ruído; Calor.

1. Introdução
Nas atividades de marcenarias, com fabricação de móveis com predominância de madeira, há
uma variedade de micro e pequenas empresas que utilizam madeira como matéria prima para seu
produto final. Esse segmento, segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário –
ABIMÓVEL (2015) produziram, no ano de 2013, 511,8 milhões de peças que, em valores, significam
R$ 42,9 bilhões movimentados nos mais variados tipos de empresas.
Esses locais nem sempre contam com equipamentos novos, sendo percebidos instalações
deficientes e maquinário ultrapassado, sem atender os preceitos legais em matéria de segurança e
saúde do trabalho (SILVA; SOUZA; MINETTE, 2002; GUIMARÃES et al, 2016) e o afazeres muito
artesanal realizado em alguns casos por trabalhadores com baixa qualificação (ALVES et al, 2008;
BAHIA et al, 2007).
Essas atividades, nos mais diversos tipos de empresas foram responsáveis pela ocorrência de
44.189 acidentes de trabalho de 2006 a 2014, considerando apenas os ocorridos na realização de suas
atividades laborais ou as doenças ocupacionais, excluído os acidentes de trajeto, ou seja, no
deslocamento de casa para o trabalho ou deste para aquele. Nesse mesmo período, 1.328 trabalhadores
desse setor, sofreram lesões que geraram incapacidade permanente para o trabalho (ANUÁRIO
ESTATÍSTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO, 2008; 2011; 204; 2016).
Essas doenças e acidentes são muitas vezes oriundos das diversidades de riscos presentes em
uma marcenaria, como o ruído, calor, baixa iluminação, máquinas sem proteções coletivas, poeira,
levantamento manual de carga e atividades que necessitem de grande esforço físico (BAHIA et al,
2007; FIEDLER et al, 2013).
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Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de trabalho relacionadas ao
ruído e calor em uma marcenaria localizada no Sul do Estado do Espírito Santo.
2. Material e Métodos
2.1. Caracterização do local de estudo
O presente trabalho foi desenvolvido em uma marcenaria localizada no sul do estado do
Espírito Santo, voltada para a produção de móveis de madeira oriunda de árvores de floresta nativa e
plantada.
A fabricação de móveis destina-se ao consumo doméstico na região onde a marcenaria está
localizada. É realizada com auxílio de serra fita, tupia, serra circular e plaina e estes são feitos na
forma de encomenda de acordo com o pedido dos clientes.
O transporte da madeira utilizada para o interior da marcenaria é feito manualmente pelos
próprios trabalhadores durante o processo. A carga horária diária de trabalho da marcenaria avaliada é
de nove horas (07:00 as 17:00 hs), com pausa de uma hora para almoço, repetida semanalmente de
segunda-feira a sexta-feira.
A edificação do local onde são realizadas as atividades é de material madeira, visualmente
percebe-se pouca iluminação no ambiente e a disposição de resíduos gerados durante o processo de
fabricação de móveis por todo o local, não havendo um armazenamento adequado do mesmo.
2.2. Avaliação da exposição ao ruído e calor
A avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído foi realizada por meio da determinação
da dose1 diária de ruído ou do nível de exposição, parâmetros representativos da exposição diária do
trabalhador denominado Nível de Exposição - NE, (Equação 1), convertido para uma jornada padrão
de oito horas diárias, (Equação 2), denominado Nível de Exposição Normalizado – NEN, para
comparação com o limite de tolerância.
Para essas avaliações ao longo de sua jornada de trabalho foram utilizados dosímetros (marca:
Wed007) de uso pessoal, fixados na zona auditiva do trabalhador.
480
D
x ) +85
Te 100

NE=16,61 x Log (

T

NEN=NE+16,61 x Log (480e )

(1)
(2)

Em que:

NE= Nível médio representativo da exposição diária do trabalhador [dB];
Te= tempo de duração, em minutos, da jornada diária de trabalho e;
NEN= Nível de Exposição (NE) convertido para a jornada padrão de 8 horas diárias [dB].
As medições foram realizadas, seguindo os procedimentos metodológicos da Norma de
Higiene Ocupacional, NHO-01 (FUNDACENTRO, 2001a) e os valores de ruído encontrados foram
equiparados aos limites de tolerância estabelecidos pela Norma Regulamentadora NR-15, Anexo 01
do Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS (BRASIL, 2016).
Também foram realizadas medições do ruído emitido pelas máquinas em funcionamento,
utilizando-se um medidor de pressão sonoro localizado a uma distância de 1 metro da fonte de risco.
O método de avaliação de calor foi realizado seguindo os procedimentos metodológicos da
Norma de Higiene Ocupacional NHO-06 (FUNDACENTRO, 2001b), com a determinação do Índice
1

Dose: parâmetro utilizado para caracterização da exposição ocupacional ao ruído, expresso em porcentagem de
energia sonora, tendo por referência o valor máximo da energia sonora diária admitida, definida com base em
parâmetros preestabelecidos (FUNDACENTRO, 2001a).
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de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG obtido pela Equação 3, considerando o ambiente
sem carga solar.
IBUTG= 0,7xtbn+0,3xtg

(3)

Em que:
Tbn= temperatura de bulbo úmido e;
Tg= temperatura de globo.
As medições de calor foram realizadas a cada hora durante uma jornada típica de trabalho no
mês de setembro. O termômetro de IBUTG (TGD400, Instrutherm) foi instalado nos locais de maior
incidência de calor no corpo do trabalhador, sem interferir nas condições ambientais e de trabalho do
avaliado. Por fim, os valores de calor obtidos foram equiparados aos limites de tolerância
estabelecidos pela Norma Regulamentadora NR - 15, Anexo 03, do Mistério do Trabalho e
Previdência Social (BRASIL, 2016a).
3. Resultados e Discussão
Nas avaliações de exposição dos trabalhadores ao ruído intermitente foi verificado que valores
estão acima do limite de tolerância recomendado pela norma brasileira (NR-15, anexo 01) que é de 85
dB(A) para uma jornada de trabalho de oito horas/diária, conforme Figura 1 (A). Em relação ao ruído
emitido pelas máquinas utilizadas no processo de fabricação de móveis também foi observado valores
acima do recomendado pela norma brasileira, conforme Figura 1 (B).

Figura 1 – Nível de exposição dos trabalhadores para uma jornada de oito horas [A] e ruído emitido
por cada máquina em funcionamento a uma distância de 1 metro [B]. (Fonte: os autores).
*s. circular: serra circular; s. fita: serra fita.

Não foi observada a adoção de medidas de proteção coletiva para a redução de ruído, adotado
apenas a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), neste caso o protetor auditivo para
minimizar a exposição dos trabalhadores para esse risco físico. Contudo, dentre os cinco trabalhadores
avaliados somente um faz uso do EPI.
É importante salientar que a exposição a níveis de ruído elevados no ambiente de trabalho
pode implicar em perda auditiva do trabalhador (KROEMER; GRANDJEAN, 2005). Podem causar
alterações cardiovasculares, psicológicas e respiratórias, distúrbios do sono, disfunções no sistema
imunológico, irritabilidade e fadiga, além de diminuir o desempenho do trabalhador nas suas funções,
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aumentando a probabilidade de ocorrência de acidentes no trabalho (MASSA et al., 2012; MINETTE,
1996; SILVEIRA et al., 2007).
Nas avaliações de calor o valor médio de IBUTG foi de 28,4 ºC com variação dos valores de
25,4 ºC a 31,0 ºC, conforme Figura 2.

Figura 2 – Índice de bulbo úmido e termômetro de globo (IBUTG) para cada hora de avaliação
[07h35min às 17h35min]. (Fonte: os autores).
O ciclo de trabalho dentro os 60 minutos mais desfavoráveis compreende o transporte da
madeira para a máquina, as medições e corte conforme projeto a ser executado, dividido em tempos
iguais de 30 minutos.
Como resultado identificou o valor máximo de IBUTG de 31,0ºC que foi superior ao máximo
permitido que é 29,4 ºC (NR 15 anexo 3 quadro 1) para esse ciclo de trabalho.
Para esse ciclo, nos horários de 13:30 até 16:30 com IBUTG superior a 29,4ºC, é necessário
um tempo de trabalho leve (medição da madeira) ou descanso com duração de 45 minutos intercalado
com 15 minutos de trabalho moderado (transporte e corte de madeira) afim de evitar a sobrecarga
térmica no trabalhador.
4. Conclusões
Os níveis de ruído a que os trabalhadores estão expostos e as condições térmicas (calor)
verificadas no ambiente de trabalho no período da tarde estão acima do limite de tolerância
recomendado pela norma brasileira (NR-15), caracterizando o ambiente como insalubre, havendo a
necessidade de adequações para realização do trabalho de maneira segura.
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Resumo
Atividades simples, presentes no cotidiano da maioria da população, contribuem para o aumento
dos Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. Muitos não tem conhecimento sobre como estas
atividades agravam as mudanças climáticas. Por isso, e visando alertar e buscar meios eficazes
para mitigação das emissões, é necessária a criação e emprego de ferramentas para quantificação
do balanço de carbono. Objetivou-se com o estudo avaliar o balanço de carbono dos visitantes
do estande do Carbono Zero durante realização da Semana do Fazendeiro na UFV. A aplicação
de um sistema foi feita nos dias 17 a 23 de julho de 2016. O sistema consta de três etapas:
cadastramento, coleta de dados de emissão e coleta de dados de remoção. A amostra consistiu
de 163 participantes, oriundos de sete estados, sendo 56% do sexo feminino. A idade média geral
foi 36 anos e 29% dos participantes possuem ensino superior incompleto. A emissão geral foi
1,63 tCO2eq./indivíduo.ano-1 sendo inferior à emissão média de um brasileiro (7,8
tCO2eq./indivíduo.ano-1). A fonte que mais contribuiu para as emissões foi o uso de
combustíveis para transporte. A remoção de carbono nas árvores foi 0,15 tCO2eq./indivíduo.ano1
. A partir das emissões e remoções de GEE, foi calculado o balanço de carbono dos participantes
e observou-se que 98% tinham balanço negativo. Isso mostra que apenas uma pequena parcela
da população urbana realiza o plantio de árvores e, muitos daqueles que o fazem, não alcançam
a neutralização das suas emissões.
Palavras-chave: Emissão de GEE; mudanças climáticas; pegada de carbono

1. Introdução
As mudanças climáticas e suas consequências são uma realidade que afeta diretamente a vida
das pessoas, além de impactar o equilíbrio dos recursos naturais e as atividades econômicas.
Considerando que este é um dos problemas mais relevantes da atualidade, este assunto vem ocupando
cada vez mais espaço nas inquietações da sociedade (MCTI, 2008). Atividades simples e cotidianas,
como o uso de energia elétrica, uso de combustíveis fósseis para transporte e produção de resíduos,
contribuem para o aumento da concentração dos Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. Esses
fatores estão presentes diariamente na maior parte da população. Isso mostra a possibilidade de
contribuição de toda a sociedade para a mitigação das emissões.
De acordo com o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2014),
criado pelo Observatório do Clima, o setor de Mudanças de Uso da Terra é responsável por 31,2% das
emissões de gases de efeito estufa (GEE) do Brasil, seguido pelo setor de Energia (30,7%). O setor de
Energia é subdividido em Transportes, sendo o que tem maior contribuição (46%), Industrial, Geração
de Eletricidade, Produção de Combustíveis, Residencial, Agropecuário e Outros. A geração de
eletricidade e energia residencial são responsáveis por 17,1% e 5,0%, respectivamente, das emissões
totais (SEEG, 2014). Já o setor de Resíduos, contribui com 4,4% das emissões. Destes, 53,2% é devido
à disposição de resíduos (aterros sanitários, aterros controlados e lixões) e 21,0% corresponde ao
tratamento de efluentes domésticos (SEEG, 2014).
Muitas pessoas não tem conhecimento sobre como atividades simples e comuns são capazes de
agravar o problema das mudanças climáticas. Considerando isso, e visando alertar e buscar meios
eficazes para mitigação das emissões, objetivou-se com o estudo avaliar o balanço de carbono dos
visitantes do estande do Carbono Zero durante a realização da Semana do Fazendeiro.
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2. Material e Métodos
A fim de conciliar a preocupação ambiental com a Semana do Fazendeiro, evento que ocorre
anualmente na Universidade Federal de Viçosa (UFV) desde 1929, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PEC), em parceria com o Departamento de Engenharia Florestal (DEF), criou no ano de 2010 o Projeto
Carbono Zero. Dentre os objetivos do projeto estão a realização do inventário e neutralização dos GEE
provenientes das atividades realizadas na Semana do Fazendeiro e propor junto à organização do evento
técnicas que auxiliem na redução das emissões de GEE; doação de mudas de espécies nativas da Mata
Atlântica e realizar o cálculo do balanço de carbono de moradores da zona urbana e rural (OLIVEIRA,
2014).
O enfoque da Semana do Fazendeiro é o produtor rural. Ainda assim, teve-se a preocupação em
criar um sistema que quantificasse as emissões de carbono de moradores da zona urbana, que tivessem
a preocupação com suas emissões de GEE e tivessem interesse em saber quantas árvores são necessárias
para neutralizar essas emissões.
O sistema utilizado para a quantificação do balanço de carbono foi desenvolvido com base no
software Microsoft Excel, pelo Grupo de Estudos em Economia Ambiental (GEEA) – DEF/UFV. O
sistema consta de três etapas de preenchimento dos dados (Figura 1) e ao final é gerado um relatório
resumo com os dados de emissão e remoção de cada fonte considerada e o balanço de carbono anual. A
primeira etapa do sistema é o cadastro do participante e as etapas seguintes correspondem ao
preenchimento de informações específicas sobre atividades com potencial de emissão de GEE e remoção
de carbono.
As emissões consideradas são referentes à produção de resíduos, ao consumo de energia elétrica
e ao uso de combustíveis. No item “Resíduos” é considerada a quantidade de lixo urbano (em
quilogramas) que é produzido por dia. A etapa de “Energia” conta com dois subitens: energia elétrica e
gás de cozinha. Em relação ao uso de combustíveis é considerado o consumo mensal e o tipo de
combustível (álcool, gasolina, diesel, gás natural veicular) utilizado pelos veículos usados pelo
participante. Em caso de ônibus é quantificada a distância anual percorrida, e se forem feitas viagens de
avião, toma-se como referência o número de viagens a curta (até 500 quilômetros), média (de 500 a
3700 quilômetros) e longa (mais de 3700 quilômetros) distância. Na etapa de remoções é considerado o
incremento de carbono em árvores frutíferas e nativas plantadas, nas seguintes classes de idade: de 2 a
5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos e acima de 15 anos.
De pose destas informações são calculadas as emissões de GEE e a remoção de carbono, em
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq.) por ano. A diferença entre os dois resultados
corresponde ao balanço de carbono do indivíduo, que pode ser positivo ou negativo. Em caso de balanço
positivo significa que o participante tem um crédito de árvores e está contribuindo favoravelmente para
a minimização das alterações do clima. Caso contrário, o participante está emitindo mais GEE que
removendo carbono da atmosfera, agravando a problemática. Além do resultado em tCO2eq./ano, o
sistema também gera o número de árvores correspondentes. Ou seja, quantas árvores o participante tem
de crédito ou quantas ele deveria plantar para neutralizar as suas emissões anuais.
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Figura 1 - Etapas envolvidas no cálculo do balanço de carbono.
A aplicação do sistema foi feita entre os dias 17 e 23 de julho de 2016, durante a Semana do
Fazendeiro, sendo a amostra consistida de 163 cadastros.
3. Resultados e Discussão
Dentre os entrevistados, 56% são do sexo feminino. A idade média geral foi 36 anos, sendo o
participante mais jovem com 9 anos e o que possui idade mais avançada, com 77 anos. A estrutura etária
foi dividida em “Jovem”, considerando participantes de até 18 anos, “Adulto”, entre 19 e 59 anos e
“Idoso”, acima de 60 anos. A estrutura etária mais representativa foi “Adulto” com 87%. Em relação ao
grau de escolaridade, a maior concentração de participantes possui ensino superior incompleto. Outra
informação presente no cadastro diz respeito a origem dos participantes, que procederam de sete estados,
sendo o mais representativo Minas Gerais, pela facilidade de acesso ao evento. Na Figura 2 observa-se
a descrição do perfil dos participantes, por gênero, classe de idade e escolaridade.
A emissão média, considerando todas as fontes emissoras foi de 1,63 tCO 2eq./indivíduo.ano-1.
A emissão média de um brasileiro é de 7,8 tCO2eq./indivíduo.ano-1 (AZEVEDO, 2015). A diferença
representativa entre a emissão per capita encontrada no estudo e a média brasileira, ocorre devido ao
fato de o sistema utilizado para cálculo considerar apenas as emissões de responsabilidade do
participante. A média brasileira considera emissões que estão indiretamente relacionadas com
moradores da zona urbana, como aquelas advindas dos setores de Mudança do Uso da Terra e
Agropecuária.
Ainda que a emissão média do brasileiro esteja acima da média global (aproximadamente 7
tCO2eq./indivíduo.ano-1) (AZEVEDO, 2015), alguns blocos econômicos apresentam emissões per
capita ainda mais elevadas, como os Estados Unidos (23,4 tCO2eq./indivíduo.ano-1) e a União Europeia
(11 tCO2eq./indivíduo.ano-1) (FEAM, 2008). A alta emissão destes blocos econômicos ocorre em virtude
do pleno desenvolvimento econômico, além dos investimentos constantes em novas indústrias e
construções.
A fonte que mais contribuiu para as emissões do indivíduo avaliado foi o uso de combustíveis
para os diversos tipos de transporte, representando 76,5% do total. (Figura 3). Uma forma de mitigação
das emissões de GEE neste setor é o uso do transporte público coletivo. Carvalho (2011) observou que
enquanto o transporte individual é responsável por quase 60% das emissões de dióxido de carbono (CO2)
nos centros urbanos brasileiros, o transporte público é responsável por 25%.
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Figura 2 - Descrição do perfil dos participantes.

Figura 3 - Contribuição de cada fonte emissora e emissão total para cada indivíduo pesquisado.
A remoção pelas árvores frutíferas e nativas plantadas nas residências foi de 0,15
tCO2eq./indivíduo.ano-1. Isso corresponde a um plantio de 0,31 árvores/indivíduo.ano-1.
A partir das emissões e remoções de GEE, foi calculado o balanço de carbono dos participantes.
A maior parte dos entrevistados, 98%, obtiveram balanço negativo. Isso é facilmente compreendido,
uma vez que em áreas urbanas é incomum a ocorrência fontes de remoção de carbono.
Ressalta-se que, dentre as calculadoras de carbono conhecidas, não se tem conhecimento de
alguma que considere fontes de remoção, sendo este um diferencial do sistema utilizado no estudo
presente. Apesar de poucos indivíduos plantarem árvores, o resultado considerando este fator é
importante no sentido de conscientizar as pessoas que elas podem neutralizar as suas emissões por meio
dessa prática.
Os valores máximo, mínimo e médio do balanço de carbono, em tCO2eq., e saldo de árvores,
são mostrados na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores mínimo, máximo e médio do balanço de carbono e do saldo de árvores, dos
participantes considerados
Balanço de carbono/
Saldo de árvores
Positivo / Crédito
Negativo / Déficit
(compensação)

Mínimo

Máximo

Médio

tCO2eq.
0,01

Nº árvores
1

tCO2eq.
6,3

Nº árvores
31

tCO2eq.
0,15

Nº árvores
0,30

-0,13

1

-23,78

133

-1,63

9
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De posse desse conhecimento, uma série de organizações e instituições buscam iniciativas para
incentivar a mitigação e/ou neutralização das emissões individuais. Uma ação neste sentido já foi tomada
em um hospital no estado de Minas Gerais, no qual a mãe de cada recém-nascido recebe a doação de
muda (Intercidadania apud Acessibilidade Brasil). Algumas companhias aéreas apostam na
neutralização das suas emissões através da compra de créditos de carbono e outras deixam a critério de
cada passageiro a neutralização da sua emissão individual.
Além destes incentivos, a conscientização pessoal pode ter contribuição expressiva na
diminuição das emissões de GEE. Atitudes simples como a preferência pelo uso de transporte público e
escolha de produtos com apelo ambiental, que mostram a conduta mais justa adotada pela empresa
fabricante, podem gerar efeitos positivos, principalmente se praticados por grande parte da população.
4. Conclusões
Grande parte dos entrevistados, 98%, apresentam balanço de carbono negativo. Isso mostra que
apenas uma pequena parcela da população urbana realiza o plantio de árvores e, muitos daqueles que o
fazem, não alcançam a neutralização das suas emissões.
A emissão média dos participantes entrevistados foi 1,63 tCO2eq./indivíduo.ano-1, sendo esta
inferior à emissão média de um brasileiro (7,8 tCO2eq./indivíduo.ano-1). Um dos fatores que influencia
esse resultado é a preferência comum dos brasileiros pelo transporte individual em relação ao transporte
coletivo, sendo visto que o setor de transporte foi o que mais contribui para as emissões.
5. Agradecimentos
Ao CNPq, CAPES, FAPEMIG, IEF, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PEC) e ao Grupo de
Estudos em Economia Ambiental (GEEA).
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Resumo
O conhecimento da estrutura diamétrica e hipsométrica são parâmetros indicadores de
sustentabilidade, importantes para caracterizar o nível de conservação e fase sucessional da
vegetação auxiliando na escolha de adequadas metodologias para conservação. O objetivo deste
estudo foi analisar a estrutura diamétrica e hipsométrica em uma reserva legal de Cerrado stricto
sensu, localizada no município de Montes Claros-MG, para gerar informações para auxiliar na
elaboração de um plano de manejo florestal sustentável para a reserva legal. Neste estudo foram
amostradas dez parcelas de 10x100m (1000 m²), totalizando uma amostragem de 1 hectare. O
critério de inclusão adotado foi de espécies arbóreas vivas com DAS (diâmetro a altura do solo)
maior que 5cm e delas foram coletados o DAS e a altura total. Foram amostrados 512 indivíduos,
com diâmetros variando de 5 cm a 40,1 cm e alturas variando de 1,7 m a 12 m. O histograma de
frequência para ambas variáveis tiveram o comportamento exponencial negativo, indicando que
a maioria dos indivíduos ainda são jovens e que a área se encontra em processo de regeneração,
dessa forma concluiu-se que a área não possui viabilidade técnica para ser manejada, contudo
algumas ações de manejo podem ser adotadas no sentido de acelerar o processo de regeneração
da área estuda.
Palavras-chave: Conservação, diversidade, manejo sustentável

1. Introdução
O Cerrado é um domínio fitofisionômico que compreende três principais formações:
florestal, savânica e campestre. Apresenta uma grande diversidade e está presente em 15
estados, além do Distrito Federal, ocupando cerca de um quarto da superfície do território
brasileiro (MARIMON JUNIOR; HARIDASAN, 2005).
Devido à perda de diversidade biológica, que em muitos casos é causado pela própria
ação do homem, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que auxiliem na determinação
de áreas prioritárias para a conservação do domínio (ASSUNÇÃO; FELFILI, 2004).
Além da criação de unidades de conservação, uma maneira de tentar reduzir a
exploração massiva da vegetação é a elaboração de planos de manejo florestal sustentável. Estes
têm como um dos principais objetivos permitir uso dos recursos madeireiros ou não
madeireiros, assegurando a diversidade das espécies e mantendo a estrutura da floresta
balanceada. Por este motivo, estudos que avaliam o comportamento das variáveis
dendrométricas e sua distribuição são grande importância.
As estruturas diamétrica e hipsométrica são parâmetros indicadores de sustentabilidade,
importantes para caracterizar o nível de conservação e fase sucessional da vegetação, além de
auxiliar na escolha de metodologias adequadas para recuperação de áreas, estudos de biomassa,
conservação, manejo do local e viabilização de práticas ambientais e conservacionistas
(CHAVES et al., 2013).
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Com isso, este trabalho tem como objetivo analisar as estruturas diamétrica e
hipsométrica em uma reserva legal de cerrado stricto sensu, localizada no município de Montes
Claros-MG, gerando informações para auxiliar na elaboração de um plano de manejo florestal
sustentável em uma reserva legal.
2. Material e Métodos
Este estudo foi realizado em um fragmento de cerrado, com área aproximada de 27,4
hectares, localizado no município de Montes Claros, MG, sob as coordenadas “16º24’58.55”
latitude sul e 44º00’19.18” longitude oeste”
Foram alocadas de forma aleatória 10 parcelas de 10 m x 100 m, totalizando uma
amostragem de 1 hectare. O critério de inclusão adotado foram as espécies que possuíam CAS
(circunferência à altura do solo) maior que 15,7 cm, ou seja, DAS (diâmetro à altura do solo)
acima de 5 cm e destas foram coletados o CAS e a altura total.
Para análise diamétrica, os indivíduos foram distribuídos em 7 classes diamétricas com
intervalo de 5,5 cm entre classes. Já para a estrutura hipsométrica, os indivíduos foram divididos
em 9 classes, com intervalos de 1,2 m entre classes. Para ambos, o número de classes e os
intervalos foram definidos pelo método estatístico (SCOLFORO; THIERSCH, 2004). Os
cálculos e histogramas foram realizados no aplicativo computacional Microsoft Excel 2016.
3. Resultados e Discussão
Para a estrutura diamétrica, os indivíduos foram distribuídos em sete classes, sendo que
seus centros variaram de 7,75 cm a 40,75 cm. Com o histograma de frequência (Figura 1), podese observar que a distribuição seguiu um comportamento de exponencial negativo, ou seja, as
menores classes de diâmetro comportaram o maior número de indivíduos, comportamento que
é esperado em vegetações nativas.
Figura 1 – Distribuição diamétrica dos indivíduos e valores do quociente De Liocurt “q”para
cada classe (Fonte: Dos autores).
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Foi verificado que 88,08% dos indivíduos amostrados se encontram na primeira classe
diamétrica e a segunda compreende apenas 4,69% da amostra. PEREIRA et al., (2013) em seu trabalho
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também em cerrado observou que a primeira classe diamétrica, com centro de 7,5 cm apresentou 68%
de sua amostra, já FERREIRA et al., (2015) notou que 46,9% de sua amostra se encontrava na primeira
classe diamétrica com centro de 4,5 cm.
Quando se observa os valores do quociente De Liocurt “q” ao longo das sete classes diamétricas,
verifica-se que há uma grande variação, indicando que a floresta estudada está desbalanceada, o que
pode ser explicado pelo histórico de degradação que a área vem sofrendo, como corte seletivo, presença
de animais e extrativismo dos frutos sem manejo adequado, interferindo na dinâmica de crescimento e
desenvolvimento das espécies.
Para recuperação da qualidade do fragmento recomenda-se que a área seja totalmente isolada,
com eliminação total dos agentes perturbadores e introduzidas técnicas que acelerem o processo de
regeneração, como chuva de sementes, plantio de enriquecimento e transposição de serapilheira.
Com relação à estrutura hipsométrica (Figura 2), observa-se um comportamento diferente, onde
a primeira classe apresentou 35,35% e a segunda classe 45,51% dos indivíduos amostrados.
Pode-se observar que a classe hipsométrica número 8, não apresentou indivíduos, o que pode
indicar problemas no que se refere ao balanceamento das taxas de recrutamento e mortalidade da
vegetação.
Figura 2 – Distribuição hipsométrica dos indivíduos. (Fonte: os autores)
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ASSUNÇÃO e FELFILI, (2004) em seu estudo na APA do Paranoá, DF, observou que
mais de 60% dos indivíduos amostrados tinham altura abaixo de 4 metros, o que indica que a
área apresenta alto número de indivíduos jovens e se encontra em processo de regeneração.
4. Conclusões
A maioria dos indivíduos são ainda jovens e estão concentrados em pequenos diâmetros
em torno de 7,75 cm.
Algumas classes apresentaram déficit e em outras superávit de indivíduos, o que indica
que a área se encontra em processo de regeneração.
O manejo apropriado da vegetação pode balancear as taxas de recrutamento e mortalidade da
reserva legal.
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi determinar e avaliar o peso de carbono orgânico na biomassa
de Pinus taeda L., aos 9 anos de idade, em função do espaço vital de crescimento (entre 1,0 e
16,0 m2 por árvore) de um experimento com 9 tratamentos de espaçamento inicial (1,0 m x 1,0 m;
2,0 m x 1,0 m; 2,0 m x 2,0 m; 3,0 m x 2,5 m; 3,0 m x 3,0 m; 3,0 m x 3,5 m; 4,0 m x 3,0 m; 4,0 m
x 3,5 m e 4,0 m x 4,0 m) implantado em Irati, região Centro-Sul do Paraná. Para isto, realizouse a determinação da biomassa aérea de 81 árvores, ou seja, 9 árvores em cada tratamento,
utilizando-se o método destrutivo. Cada árvore foi segmentada em: fuste, galhos vivos, galhos
mortos, acículas e casca. O teor de carbono de cada componente da árvore, em cada tratamento,
foi quantificado em laboratório e posteriormente multiplicado pelo respectivo peso de biomassa
(peso seco). Para avaliar o efeito do espaço vital no peso de carbono dos componentes e peso de
carbono total por árvore, os dados destas variáveis foram submetidos a análises de estatística
descritiva e experimental, utilizando o delineamento inteiramente casualizado. As estatísticas
revelaram que o espaçamento afetou o acúmulo de carbono orgânico na biomassa dos
componentes (fuste, galhos vivos, galhos mortos, acículas e casca), bem como no peso de
carbono total por árvore.
Palavras-chave: Biomassa; espaço vital; fixação de carbono.

1. Introdução
Torna-se cada vez maior o interesse pela fixação de carbono em florestas plantadas,
principalmente em razão das suas elevadas taxas de crescimento. Pelo processo de fotossíntese as
árvores absorvem CO2 da atmosfera e armazenam carbono em sua biomassa, assim formando grandes
reservatórios desse elemento. As florestas são importantes para o equilíbrio do estoque global de
carbono, pois armazenam na fitomassa e no solo, mais carbono do que existe na atmosfera (MIRANDA,
2008).
Cientistas relatam que, por ano, a humanidade despeja na atmosfera cerca de 9 milhões de
toneladas de carbono (mais de 30 bilhões de toneladas de CO2). Desse total, 88% vêm da queima de
combustíveis fósseis e da fabricação de cimento. O resto é desflorestamento. No entanto, menos da
metade dessa produção bruta permanece na atmosfera e contribui para o aquecimento do planeta
(APPENZELLER, 2011).
Para Sanquetta e Balbinot (2004), um dos aspectos mais relevantes nos estudos de fixação de
carbono em florestas, sem sombra de dúvidas, é a variável biomassa, a qual precisa ser determinada e
estimada de forma fidedigna, caso contrário não haverá consistência na quantificação do carbono fixado
nos ecossistemas florestais. Neste aspecto, existe a necessidade do desenvolvimento de técnicas
adequadas para determinação e correta interpretação do peso de biomassa e carbono acumulados.
Entretanto, sua determinação pode ser obtida por meio de métodos diretos e indiretos (SANQUETTA
et al., 2006). O primeiro exige o corte das árvores e a pesagem de seus componentes separadamente e o
segundo utiliza-se de dados obtidos pelo primeiro método, para aplicação da modelagem matemática.
A variação na densidade populacional dos reflorestamentos normalmente afeta a quantidade de
biomassa produzida e a qualidade do produto final. Espera-se que em menor espaço vital entre árvores,
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em razão do melhor aproveitamento inicial dos recursos por unidade de área, em um menor intervalo de
tempo, a quantidade inicial de biomassa obtida por área seja maior.
Para Silveira (2010), os estudos de biomassa e carbono em formações florestais são feitos com
objetivos diversos, dentre os quais destacam-se a quantificação da ciclagem de nutrientes, a
quantificação para fins energéticos e como base de informações para estudos de sequestro de carbono.
As florestas de Pinus taeda L. são caracterizadas pela alta taxa de crescimento, que promove uma
elevada fixação de CO2 na biomassa, trazendo como benefícios a qualidade do solo e a mitigação dos
gases de efeito estufa.
Assim, depreende-se a importância da realização de estudos com a finalidade de analisar o
comportamento do carbono orgânico de Pinus taeda L., em função do espaço vital. Portanto, os
resultados deste trabalho poderão servir de base para o entendimento do desenvolvimento da espécie em
questão, gerando subsídios relevantes para a tomada de decisão no planejamento e na gestão desta
importante cultura florestal na região Sul do Brasil.
2. Material e Métodos
2.1. Caracterização da área de estudo
O objeto de estudo do presente trabalho é um experimento implantado no ano de 2002 no
Campus Universitário de Irati. O município de Irati encontra-se a 156 km da cidade de Curitiba, capital
do Paraná. Está localizado na região Centro-Sul do estado, entre as coordenadas geográficas 25°27’56’’
de latitude Sul com interseção com o meridiano 50°37’51’’ de longitude Oeste.
O clima da região, segundo a classificação de Köppen é definido como Cfb Subtropical Úmido
Mesotérmico, de verões frescos, geadas severas e frequentes, sem estação seca. A média das
temperaturas dos meses mais frios são inferiores a 11°C e dos meses mais quentes inferiores a 24,2°C
(SIMEPAR, 2016).
Para simular diferentes espaços vitais de crescimento o experimento foi implantado, onde foram
utilizados nove tratamentos de espaçamento entre mudas: 1,0 m x 1,0 m; 2,0 m x 1,0 m; 2,0 m x 2,0 m;
3,0 m x 2,5 m; 3,0 m x 3,0 m; 3,5 m x 3,0 m; 4,0 m x 3,0 m; 4,0 m x 3,5 m e 4,0 m x 4,0 m, que
proporcionaram espaços vitais para cada árvore, de 1,0 m2, 2,0 m2, 4,0 m2, 7,5 m2, 9,0 m2, 10,5 m2,
12,0 m2, 14,0 m2 e 16,0 m2, respectivamente.
2.2. Processo amostral
Realizou-se a determinação da biomassa aérea de 81 árvores de Pinus taeda L., ou seja, 9
árvores em cada tratamento, aos 9 anos de idade, utilizando-se o método destrutivo. Após a derrubada,
cada árvore foi segmentada em: fuste com casca, galhos vivos, galhos mortos e acículas verdes. Estes
componentes foram pesados separadamente, com auxílio de uma balança digital de gancho com
capacidade máxima de 150 kg. Assim, o peso verde de biomassa foi obtido para cada componente, que
na sequência foi pesado e separado em porções amostrais. Considera-se que a técnica gravimétrica
produz melhor determinação de biomassa, uma vez que a medida da massa verde pode ser realizada com
grande precisão e acurácia (VISMARA, 2009).
Para amostragem do fuste (madeira do fuste + casca) foram retirados três discos em pontos
relativos à altura da árvore, sendo o primeiro a 0% (disco da base), 50% (disco do meio) e 90% (disco
do topo). Os discos amostrados do fuste tiveram a casca separada da madeira, para obter-se assim o peso
de cada componente separadamente. A quantificação do peso total da casca de cada indivíduo foi
realizada por relações de fator de casca.
Para amostragem dos galhos vivos e galhos mortos, foram retiradas amostras em todos os
diâmetros e em todas as alturas da copa. No caso das acículas, foram retiradas amostras na base, meio e
ponta da copa. As amostras de todos os componentes das árvores foram imediatamente acondicionadas
em sacos plásticos devidamente identificados e pesadas com uso de uma balança analítica digital, com
precisão de 0,1 g para posterior determinação em laboratório do teor de umidade.
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O material amostrado foi conduzido ao Laboratório de Dendrometria e Manejo Florestal da
Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus de Irati, onde foi colocado em recipiente adequado,
identificado e conduzido à estufa de circulação e renovação de ar, a uma temperatura de 80°C, até atingir
peso constante. Posteriormente, o material foi retirado da estufa e pesado novamente para obtenção do
seu peso seco.
O material foi triturado em um moinho de facas com peneira, colocado em recipientes plásticos
identificados e posteriormente enviado ao laboratório. A determinação dos teores de carbono em tecido
vegetal foi realizada no Centro de Excelência em Pesquisas sobre Fixação de Carbono na Biomassa:
BIOFIX, do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná.
Para determinação do teor de carbono total das amostras, foi utilizado um equipamento
específico para análise de carbono: o analisador de carbono LECO, modelo C-144, o qual possui um
software para registro digital dos resultados. O equipamento analisa o carbono pela combustão total, na
qual a amostra é submetida à temperatura de 1.000°C por cerca de 60 segundos. Nesse método, a amostra
de material sólido é levada à combustão, sendo que um sensor detecta a quantidade de dióxido de
carbono (CO2) gerado, relacionando automaticamente com a quantidade de carbono elementar existente
na amostra.
Com os dados de peso seco, foram realizados os cálculos referentes à quantidade de carbono
existente em cada componente. Para tanto, os valores de peso seco total de cada componente foram
multiplicados pelo teor de carbono, obtido em análise prévia.
2.3. Análises estatísticas
Os pesos de carbono de cada componente, bem como os valores do peso de carbono total por
árvore, foram submetidos a análises de estatística descritiva e experimental. Considerou-se neste
trabalho como peso de carbono total por árvore, a soma do peso de carbono de todos os componentes
(fuste, galhos vivos, galhos mortos, acículas e casca).
O teste de homogeneidade de variâncias de Bartlett (α=0,01), a análise de variância
(delineamento inteiramente casualizado) ao nível de α=0,05 e o teste de comparação de médias de
Tukey, foram realizados com uso do programa Assistat 7.5 Beta.
3. Resultados e Discussão
O teste de Bartlett para homogeneidade de variâncias permitiu conduzir a análise de variância
(ANOVA), conforme estatísticas dispostas no Quadro 1. Os resultados observados na análise de
variância indicam que o espaçamento influencia significativamente o peso de carbono dos
compartimentos e do carbono total (p < 0,01).
Quadro 1 – Estatísticas do teste de Bartlett para homogeneidade de variâncias e análise de variâncias
(ANOVA) para os dados de peso de carbono dos componentes e carbono total (Fonte: os autores).
Variáveis
Peso de carbono da madeira do fuste
Peso de carbono do galho vivo
Peso de carbono do galho morto
Peso de carbono da acícula
Peso de carbono da casca do fuste
Peso de carbono total por árvore

Valor (χ2)
5,1891
13,6651
13,5701
13,6068
9,2550
12,1715

Bartlett
Nível de significância (α)
20,0901
20,0901
20,0901
20,0901
20,0901
20,0901

ANOVA
F calculado F crítico
2,7942 **
2,7698
3,0118 **
2,7698
4,6970 **
2,7698
3,2065 **
2,7698
3,2889 **
2,7698
3,3965 **
2,7698

ANOVA: ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01).

Diferenças estatísticas entre as médias dos tratamentos foram constatadas pelo teste de Tukey,
conforme os valores dispostos na Tabela 1.
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Tabela 1 – Médias do peso de carbono orgânico e respectivas estatísticas de Pinus taeda L., aos 9 anos
de idade, em função dos espaçamentos utilizados (Fonte: os autores).
Esp.
(m x m)
1,0 x 1,0
2,0 x 1,0
2,0 x 2,0
3,0 x 2,5
3,0 x 3,0
3,0 x 3,5
4,0 x 3,0
4,0 x 3,5
4,0 x 4,0

EV.
(m2)
1,0
2,0
4,0
7,5
9,0
10,5
12,0
14,0
16,0

FS/C.
(kg.árv-1)
18,0 a
18,2 a
18,6 a
33,2 b
38,8 bc
38,8 bc
40,8 c
42,7 c
39,1 bc

GV.
(kg.árv-1)
1,6 a
2,3 a
2,9 a
7,8 b
14,7 c
13,2 c
12,6 c
12,8 c
15,1 c

GM.
(kg.árv-1)
1,4 a
1,5 a
2,1 a
3,6 b
5,0 c
6,0 cd
6,6 d
5,6 cd
5,3 cd

AC.
(kg.árv-1)
1,8 a
1,9 a
2,0 a
4,6 b
6,0 c
5,0 bc
4,9 bc
5,9 c
5,7 c

Casca
(kg.árv-1)
2,5 a
3,0 a
2,8 a
5,3 b
5,8 bc
5,6 bc
6,3 c
6,5 c
5,4 b

Total
(kg.árv-1)
25,4 a
26,9 a
28,4 a
54,4 b
70,3 cd
68,6 c
71,2 cd
73,6 d
70,7 cd

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de p<0,05 pelo teste de Tukey. Esp: espaçamento; EV: espaço
vital; FS/C: fuste sem casca; GV: galho vivo; GM: galho morto; AC: acícula.

Os maiores pesos médios de carbono do componente fuste sem casca foram verificados em
espaços vitais mais amplos (12,0; 14,0 e 16,0 m2), com valores de 40,8; 42,7 e 39,1 kg.árvore-1,
respectivamente. O espaço vital de 14,0 m2 acumulou na biomassa da madeira do fuste, em média,
57,0% mais carbono que nos tratamentos menos amplos (1,0; 2,0 e 4,0 m2). Valério (2009) quantificando
o carbono de Pinus elliottii Eng. constatou um estoque médio de, aproximadamente, 20 kg de carbono
no fuste de árvores individuais aos 9 anos, em espaçamento de 3,0 m x 2,0 m. Valor próximo ao
verificado neste estudo para o espaçamento com 2,0 x 2,0 m (18,6 kg.árvore-1), na mesma idade.
Os maiores valores de carbono dos galhos vivos foram verificados nos espaços vitais
intermediários e mais amplos, com destaque para os tratamentos com 9,0 e 16,0 m2, com valores de 14,7
e 15,1 kg.árvore-1, respectivamente. O espaço vital de 16,0 m2 fixou, em média, 85,0% mais carbono na
biomassa dos galhos vivos que os espaços vitais com 1,0; 2,0 e 4,0 m2. Quantificando o carbono em
plantações de Pinus elliottii Eng., aos 9 anos de idade, Valério (2009) constatou valor médio aproximado
de 4,0 kg.árvore-1 de carbono para o componente galho vivo, em espaçamento de 3,0 m x 2,0 m (6,0 m2).
O maior valor médio de carbono acumulado nos galhos mortos foi 6,6 kg.árvore-1, no espaço
vital com 12,0 m2 (4,0 m x 3,0 m). Este espaçamento acumulou, em média, 75,0% mais carbono na
biomassa de galhos mortos, que os espaços vitais menos amplos, com 1,0; 2,0 e 4,0 m2. Neste aspecto,
Valério (2009) determinando o carbono acumulado nos galhos mortos de Pinus elliiottii Eng., aos 9
anos, em espaço vital com 6,0 m2, encontrou em média, aproximadamente, 1,0 kg de carbono por árvore.
Valor próximo ao encontrado nesta pesquisa no tratamento de espaçamento com 1,0 m x 1,0 m.
Os tratamentos com espaçamentos intermediários revelaram valores mais elevados de carbono
acumulado nas acículas, sendo o maior peso de carbono (6,0 kg.árvore-1) encontrado no tratamento com
9,0 m2. Os tratamentos com espaços mais amplos, quais sejam 12,0; 14,0 e 16,0 m2 tiveram valores de
4,9; 5,9 e 5,7 kg.árvore-1, respectivamente. O espaçamento de 3,0 m x 3,0 m fixou, em média, 68,0%
mais carbono nas acículas que os espaços vitais menos amplos (1,0; 2,0 e 4,0 m2). Já Valério (2009)
avaliando o estoque de carbono acumulado em árvores de Pinus elliottii Eng., aos 9 anos de idade,
encontrou em média, aproximadamente, 4,5 kg.árvore-1 nas acículas, em espaço vital de 6,0 m2. Valor
bastante próximo ao encontrado no presente estudo no tratamento com espaço vital de 7,5 m2
(4,6 kg.árvore-1).
As maiores médias de peso de carbono na casca foram encontradas nos espaços vitais mais
amplos (12,0; 14,0 e 16,0 m2) com 6,3; 6,5 e 5,4 kg.árvore-1, respectivamente. O espaço vital com
14,0 m2 acumulou, em média, 57,0% mais carbono na biomassa da casca que os espaços vitais menos
amplos (1,0; 2,0 e 4,0 m2). Valério (2009) quantificou o peso de carbono médio aproximado da casca
em 4,0 kg.árvore-1, em espaço vital de 6,0 m2 para Pinus elliottii Eng. aos 9 anos de idade, no município
de Clevelândia, Paraná. Este resultado é superior ao encontrado no presente estudo em tratamentos
menos amplos (1,0; 2,0 e 4,0 m2) e inferior aos valores obtidos nos demais espaçamentos.
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Com relação ao peso de carbono total por árvore (fuste, galhos vivos, galhos mortos, acículas e
casca) de Pinus taeda L., os valores variaram de 25,4 a 73,6 kg.árvore-1. O maior valor médio encontrado
foi de 73,6 kg.árvore-1, no tratamento com espaço vital com 14,0 m2. Os menores pesos de carbono total
foram verificados nos espaçamentos menos amplos, sejam 1,0; 2,0 e 4,0 m2, com valores médios
bastante próximos, 25,4; 26,9 e 28,4 kg.árvore-1, respectivamente. O espaço vital com 14,0 m2 fixou, em
média, 63,0% mais carbono na biomassa aérea de Pinus taeda L., que os espaços vitais menos amplos.
Os maiores espaços vitais disponíveis entre plantas proporcionaram maior acúmulo de biomassa
e peso de carbono nos diferentes compartimentos, por árvore. Possivelmente, isto ocorreu devido ao
melhor aproveitamento dos fatores do meio, como: disponibilidade de água, luz solar (radiação), solo e
nutrientes. Em campo, foi possível notar que as árvores pertencentes aos espaçamentos maiores
apresentaram copas mais bem desenvolvidas e vistosas aos 9 anos de idade. Provavelmente, a maior
área fotossintética destas árvores propiciou maior produção de carboidratos, assim justificando os
resultados encontrados. Entretanto, se multiplicarmos os valores médios de peso de carbono dos
componentes ou carbono total por árvore pelo número estimado de árvores por hectare, obviamente os
valores serão maiores nos espaços vitais menos amplos, devido ao maior número de árvores por unidade
de área, mesmo com as maiores taxas de mortalidade nos tratamentos mais adensados.
4. Conclusões
O espaçamento afetou o peso de carbono acumulado nos componentes, bem como o carbono
total individual. Espaços vitais mais amplos acumularam maiores quantidades de carbono orgânico na
estrutura das árvores. O acúmulo de carbono ocorreu prioritariamente no fuste (59%), seguido pelos
galhos vivos (17%), casca (9%), acículas (8%) e galhos mortos (7%). As árvores de Pinus taeda L.
fixaram individualmente na biomassa, em espaços vitais com 1,0; 7,5; 9,0; 14,0 e 16,0 m2, em média,
93,2; 199,6; 258,0; 270,0 e 259,5 kg de CO2 equivalente, respectivamente.
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Resumo
O tráfego das máquinas durante a colheita florestal está entre as principais causas da
compactação dos solos florestais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a compactação do
solo causada pela operação de colheita de eucalipto por meio do método Feller-buncher +
Skidder (F+S) nas linhas e entrelinhas das plantas. O estudo foi realizado em plantios
comerciais de eucalipto em Três Lagoas-MS. Amostras de solo indeformadas nas linhas e
entrelinhas de plantio foram coletadas antes (pré-colheita) e após a colheita. A densidade do
solo (DS) da camada 0-10 cm, foi determinada pelo método do anel volumétrico. Os resultados
foram submetidos à análise de variância e as médias submetidas ao teste de Tukey a 5% de
probabilidade. O método F+S proporcionou aumentos na DS em ambas as posições avaliadas
devido ao tráfego não sistematizado das máquinas. A compactação foi maior nas entrelinhas
das plantas devido à limitação imposta pelas cepas ao tráfego do maquinário nas linhas de
plantas. Em solos arenosos como o do presente estudo, a compactação pode prover benefícios
aos plantios por favorecer a retenção de água e retardar a drenagem. O método F+S aumenta a
densidade do solo independente da posição avaliada, sendo as entrelinhas mais afetadas que as
linhas de plantas.
Palavras-chave: densidade do solo; resíduos florestais; máquinas florestais.

1. Introdução
O método de colheita florestal mais utilizado no Brasil atualmente é o de árvores inteiras,
devido ao maior rendimento da operação. O equipamento Feller-buncher promove o corte e derrubada
de feixes de árvores (8 a 10 árvores) e o equipamento Skidder as arrasta para a margem do talhão,
onde é realizado o processamento da madeira (SILVA, 2003; SEIXAS et al., 2003a). Nos solos
florestais, o tráfego destas máquinas e o manejo inadequado do solo estão entre os principais fatores
que levam a compactação do solo e, consequentemente a redução da produtividade (SEIXAS, 1999;
REICHERT et al., 2007; SAMPIETRO et al., 2015).
Durante a compactação do solo as partículas são rearranjadas dentro da estrutura do solo,
preenchendo locais antes ocupados pelos poros do solo, principalmente macroporos. Como
consequências deste processo temos o aumento da densidade do solo, maiores resistências à
penetração e redução na porosidade do solo (CURI et al., 1993; SOANE & VAN OUWERKERK,
1994; REICHERT et al., 2007), podendo refletir diretamente na dinâmica de gases e da água nestes
ecossistemas. Estudos recentes têm demonstrado que a intensidade do tráfego das máquinas de
colheita leva a um aumento da compactação do solo (SILVA, et al., 2011; LOPES et al., 2015).
Sampietro et al. (2015) observou que todas as propriedades físicas do solo apresentaram impactos
negativos após a colheita com Feller-buncher e Skidder.
Além do maquinário utilizado no corte e baldeio da madeira, os métodos de colheita diferem
quanto a disposição dos resíduos na área de colheita, o que pode resultar em menor ou maior dano à
estrutura do solo. Em trabalho realizado por Jesus et al. (2015), a compactação do solo causada pelo
tráfego de equipamentos de colheita do eucalipto foi amenizada quando os resíduos de colheita foram
mantidos na área.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar alterações na densidade do solo a partir
da colheita do eucalipto com Feller + Skidders nas linhas e entrelinhas das plantas.
2. Material e Métodos
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O estudo foi realizado em plantio comercial de eucalipto localizado na região de Três Lagoas,
Mato Grosso do Sul (20°53' S e 51°44' O). O clima da região é do tipo Aw (Köppen), característico de
Cerrado brasileiro. A temperatura média anual é 28 ºC e a pluviosidade média de 900 a 1.400 mm ano 1
, com altitude média de 350 m. Além da cobertura vegetal nativa, boa parte dos solos está sob
pastagens degradadas. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, com 14%
de argila.
O povoamento de eucalipto (híbrido de Eucalyptus urophylla x E. grandis) selecionado estava
no final da primeira rotação (7 anos) e havia sido implantado em área previamente recoberta com
pastagem plantada, cultivada a mais de 20 anos, anteriormente ocupada por Cerrado nativo. O
povoamento de eucalipto foi colhido com o método de colheita Feller-buncher + Skidder (F+S).
Como forma de avaliar o efeito do método de colheita na densidade do solo, em setembro de
2013 foram realizadas amostragens de solo antes (pré-colheita) e após a colheita (uma semana após a
colheita) nas linhas e entrelinhas de planta em oito repetições. A densidade do solo (DS) na camada 010 cm, foi determinada pelo método do anel volumétrico. Os resultados foram submetidos à análise de
variância e as médias submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Previamente à colheita, as DS nas linhas e entrelinhas eram 1,53 e 1,55 g cm-3,
respectivamente. Após a colheita com F+S, houve aumento (p < 0,05) da DS em ambas as posições
avaliadas (Figura 1). Segundo Fenner (2002), o tráfego destas máquinas ocorre de forma não
sistematizada, impactando toda a área colhida, o que justifica a compactação do solo tanto na linha
como na entrelinha de planta.
As entrelinhas sofreram maiores danos em relação às linhas de plantio, refletindo em maiores
valores de DS (Figura 1). Apesar do tráfego do F+S ser não sistematizado, há preferência pelo tráfego
nas entrelinhas de planta devido às cepas das plantas cortadas dificultarem o translado do maquinário.
Em conformidade com os resultados encontrados neste trabalho, Sampietro et al. (2015)
relatou que em solo arenoso o método F+S ocasionou alterações negativas nas propriedades físicas do
solo. Da mesma forma, avaliando o impacto da movimentação das máquinas de colheita florestal, em
estudo semelhante,Seixas et al.(2003b) relatou que o arraste das árvores promovido por um Skidder
ocasionou danos em 85 % da área.
Apesar da diferença significativa entre a pré e pós colheita do eucalipto promovido pelo F+S,
na prática esses valores são muito próximos. No entanto, nas condições de textura arenosa do atual
estudo, o aumento da DS promovido pelo método F+S, pode favorecer a retenção de água, reduzindo a
proporção de macroporos do solo e favorecer o aumento da produtividade do povoamento.
Aa

Feller

Pré colheita
1,40

Entrelinha
Linha

Ab
Ba
Ba
1,50
1,60
Densidade do solo (g cm-3)

1,70

Figura 1 – Densidade do solo (g cm-3) antes (pré-colheita) e após a colheita com Feller-buncher +
Skidder nas linhas e entrelinhas de planta. Letras maiúsculas iguais não diferem quanto ao módulo de
colheita do eucalipto dentro de uma mesma posição e letras minúsculas iguais não diferem entre si
quanto à posição dentro de um mesmo módulo de colheita.
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4. Conclusões
O método F+S promove aumento da densidade do solo independente da posição avaliada.
A entrelinha é mais compactada que a linha de planta quando o eucalipto é colhido pelo
método Feller + Skidder.
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Resumo
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o comportamento do fogo em material combustível
proveniente de um povoamento de Eucalyptus grandis, em diferentes declividades, em
experimento laboratorial. Durante a condução das queimas, as variáveis monitoradas foram:
altura da chama (AC), tempo de propagação (TP), velocidade de propagação (VP) e intensidade
do fogo (I). O comportamento do fogo foi avaliado em uma plataforma de combustão com
dimensões de 1,85 x 0,86 m. Os tratamentos utilizados foram as declividades 0, 10, 15, 20 e 30º,
com quatro repetições por tratamento. De acordo com os resultados obtidos verificou-se que o
comprimento da chama não é influenciado pela declividade. Já a velocidade de propagação e a
intensidade do fogo possuem relação direta com a declividade, em que ocorre o aumento
significativo do valor dessas variáveis com o aumento da inclinação. Na declividade 30º obtevese a maior velocidade de propagação (0,013888 m.s -1) e maior intensidade do fogo (127,8564
kcal.m-1.s-1). Os resultados comprovam a influência da declividade no comportamento do fogo.
Palavras-chave: Proteção Florestal, Intensidade do fogo, Velocidade do fogo.

1. Introdução
Os incêndios florestais são um dos principais causadores de danos às florestas naturais e plantios
florestais. Todos os anos, são devastadas grandes áreas de florestas pelo mundo resultando em sérios
impactos sociais, econômicos e ambientais, que poderiam ser mitigados com um planejamento adequado
no seu combate.
Quando ocorrem e não são combatidos rapidamente, os incêndios florestais podem afetar a
biodiversidade, o ciclo hidrológico e o ciclo de carbono na atmosfera. A frequência intensa desses
incêndios em uma mesma região pode resultar também na perda irreparável de parte dos recursos
genéticos (SILVA, 2001). Nos plantios florestais ocorrem também danos econômicos que podem
comprometer os investimentos dos plantios pelo alto valor econômico associado à venda da madeira.
Dentre os plantios florestais existentes no Brasil podem-se destacar os plantios de eucaliptos
que ocupam maior área territorial e são altamente susceptíveis à ocorrência de incêndios. Essas áreas
apresentam uma grande disponibilidade de madeira e de material orgânico depositado sobre o solo,
composto por folhas e galhos decorrentes da desrama natural, além da vegetação de sub-bosque presente,
que juntos, fornecem uma grande quantidade de material combustível (BORGES et al., 2011; SOARES,
1992).
Conhecer o comportamento do fogo sobre os materiais combustíveis florestais podem minimizar
os danos causados pelos incêndios e subsidiar na elaboração de planos de combate para cada tipo de
vegetação. Por definição, o comportamento do fogo é a forma como ocorre à combustão em um
incêndio, como as chamas se desenvolvem e como o fogo se propaga sendo determinado pela interação
entre a topografia, os combustíveis e as variáveis meteorológicas (BATISTA, 2009).
Quando todos os demais fatores são mantidos constantes, o efeito da topografia sobre o
comportamento do fogo é semelhante a atuação do vento. Em terrenos com aclives acentuados, esses
dois fatores controlam a ignição e propagação do fogo, no entanto, à medida que o mesmo se desenvolve
em intensidade, o fator que se torna mais determinante é a topografia (BROW; DAVIS, 1973).
Basicamente, as variáveis que descrevem o comportamento do fogo, são: velocidade de
propagação, intensidade, taxa de energia liberada e tempo de residência. Essas variáveis quantificam e
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caracterizam o comportamento do fogo, bem como controlam a dificuldade de extinção de qualquer
incêndio (VEGA, 1996). Outras variáveis como temperaturas máximas alcançadas nas zonas de
combustão e altura de crestamento letal, além de descrever aspectos do comportamento do fogo,
possibilitam estabelecer associações com o efeito causado nos diversos elementos do ecossistema
florestal (DE RONDE et al., 1990).
A análise da declividade é essencial para prever a direção, a velocidade e a intensidade do fogo
nas diferentes direções de propagação. Considerando que estudos sobre o comportamento do fogo em
vegetação são incipientes, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar o comportamento do fogo sobre
diferentes declividades, em condições de laboratório, em combustíveis provenientes de um povoamento
de Eucalytus grandis.
2. Material e Métodos
2.1. Coleta e preparo do material combustível
A coleta da serrapilheira realizada em um povoamento de Eucalyptus grandis com idade de 9
anos, ocorreu no município de Muniz Freire, região Sul do Espírito Santo, situado sob as coordenadas
20º26’36” S e 41º24’06” W em uma altitude média de 620 metros. De acordo com a classificação de
Köpen, o clima do município é do tipo mesotérmico úmido, com precipitação média anual de 1363 mm
e temperatura média anual de 22,5ºC (DA SILVA, 2008).
Para a obtenção do material combustível superficial, foram demarcadas parcelas com área de 1
m² sobre a serrapilheira de onde retirou-se o material que, posteriormente, foi levado para a realização
dos testes de combustão em laboratório. O material combustível foi classificado em: folhas, ramos com
diâmetro menor que 0,7 cm, diâmetro entre 0,7 e 2,5 cm e diâmetro de 2,5 a 7,6 cm. Após a classificação,
o material foi pesado e separado em amostras de 3,00 kg cada.
Para a determinação do teor de umidade do material, uma carga de 3,00 kg foi submetida à
secagem em estufa com circulação de ar forçada em uma temperatura de 75º C até atingir peso constante.
Dessa forma, o teor de umidade do material foi determinado pela Equação 1 (BATISTA, 1990).

U (%) 

Mu  Ms   100
Ms

(1)

Em que: U = teor de umidade do material combustível em porcentagem (%); Mu = massa úmida do
material, em gramas; e Ms = massa seca do material, em gramas.
O material combustível analisado apresentou 17,09 % de umidade. Para a determinação do
poder calorífico superior, foram triturados 2,5 g do material combustível em moinho de faca tipo Willey
que posteriormente foram passados em peneira número 40 e deixados por um período de 15 dias em
uma sala de aclimatização. Foram preparadas cinco amostras de igual peso (0,5g) e analisadas em uma
bomba calorimétrica sendo obtido um poder calorífico no valor de 4882 kcal.kg -1.
2.2. Queimas e monitoramento do fogo
Para os testes de comportamento do fogo utilizou-se uma plataforma metálica de combustão
com dimensões 1,85 x 0,86 m, sobre a qual o material combustível foi disposto homogeneamente,
mantendo-se uma densidade constante do material em todas as queimas. Para a ignição do fogo foi
utilizado um lança-chamas do tipo “pinga-fogo” em uma linha de queima que iniciou a combustão
uniformemente ao longo da largura da plataforma.
As queimas foram realizadas nos meses de maio e junho de 2015 entre às 12:00 e 15:00h,
período do dia que corresponde as horas mais quentes. Durante o período do experimento, a temperatura
do ar no laboratório foi monitorada por meio de um termômetro portátil sendo observada uma
temperatura média de 27ºC.
As seguintes variáveis do comportamento do fogo foram avaliadas:
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Tempo de propagação (TP) – tempo necessário para a linha de fogo percorrer o comprimento
total da mesa de teste;

Velocidade de propagação (VP) – obtida pela razão da distância percorrida pelo fogo e o tempo
necessário para a linha de fogo percorrer o comprimento total da mesa;

Altura da chama (AC) – estimativa visual da altura média alcançada pelas chamas a cada 10cm
de avanço da linha de fogo, com o auxílio de um gabarito de dimensão conhecida;

Intensidade da chama (I) – proposta por Byram (1959) foi determinada pela Equação 2:

I  H  w r

(2)

Em que: I = intensidade do fogo, em kcal.m-1.s-1; H = poder calorífico do combustível, em kcal.kg-1; w
= peso do material combustível, em kg.m-2 e r = velocidade de propagação do fogo, em m.s-1.
2.3. Processamento e análise dos dados
O experimento foi conduzido sob um delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos
e 4 repetições. Os tratamentos correspondem às declividades: 0, 10, 15, 20 e 30º. Foi utilizada em cada
queima uma carga de 1,88 km.m-2, totalizando 20 queimas.
A análise estatística dos dados foi realizado utilizando o software Sisvar 5.4. As médias
correspondentes às variáveis foram submetidas ao teste w de Shapiro-Wilk ao nível de 5% de
significância para verificar a normalidade entre elas. Quando não atendida a condição de normalidade
(p < 0,05) os dados foram transformados pela raiz quadrada das médias. Após a verificação da
normalidade foi realizada a análise de variância pelo teste F a 95% de probabilidade e quando observado
significância entre as médias realizou-se a análise de regressão.
3. Resultados e Discussão
Os valores médios observados para as variáveis do comportamento do fogo nas diferentes
declividades e condições avaliadas estão representados na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores médios das variáveis do comportamento do fogo nas diferentes declividades (Fonte:
os autores).
TP (s)

AC (cm)

VP (m.s-1)

I (kcal.m-1.s-1)

0

507

30,03

0,003655

33,64

10
15
20
30

438
375
312
134

33,03
32,35
31,18
31,05

0,004228
0,004965
0,006080
0,013888

38,95
45,69
56,05
127,85

Declividade (º)

De acordo com a Tabela 1, o tempo de propagação do fogo variou de 134s na maior declividade
a 507s na menor declividade. A altura da chama apresentou menor valor (30,03cm) na declividade 0º e
maior valor (33,03cm) na declividade 10º. Os resultados inferem que não existe uma relação direta entre
a declividade e a altura da chama, ou seja, maiores declives podem proporcionar chamas de altura
menores.
Neste estudo, a velocidade de propagação variou de 0,003655m.s -1 na declividade de 0º a
0,013888m.s-1 na declividade de 30º, um aumento na ordem de 3,8 vezes. Segundo Soares (1984),
incêndios em povoamentos de Eucalyptus podem dobrar sua velocidade em aclives de 10º e quadruplicar
em aclives de 20º. Viegas (2006), afirma que a partir de 30º de declividade a relação entre a velocidade
do fogo e o declive é quase exponencial. Beutling (2009), ao avaliar o comportamento do fogo em
acículas de Pinus, com carga de 0,4kg.m-2, observou que o acréscimo da declividade de 0 para 20º
aumentou a velocidade de propagação em 3,3 vezes e 2,9 vezes com carga de 0,2kg.m -2.
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Para a variável intensidade do fogo, o menor valor (33,64kcal.m -1.s-1) foi observado na
declividade 0º e maior valor (127,8564kcal.m-1.s-1) na declividade 30º. Em outros estudos, Gillon et al.,
(1995); Loro e Hiramatsu (2004), encontraram intensidades de 11,45kcal.m -1.s-1 e 13,36kcal.m-1.s-1,
respectivamente em relevo plano. Beutling (2009), ao testar o efeito da declividade no comportamento
do fogo em acículas de Pinus encontrou valores variando de 3,93 a 30,64kcal.m -1.s-1 entre as
declividades 0 e 20º. Este mesmo autor, destaca que a carga de material combustível disponível é um
parâmetro importante no comportamento do fogo. Para a velocidade de propagação do fogo, a carga de
material combustível teve maior influência entre as declividades 0 e 10º em relação a declividade. No
entanto, a partir da declividade de 15º, o fator que determina a velocidade de propagação do fogo é a
declividade.
3.1. Estatísticas das médias das variáveis do comportamento do fogo
A análise de variância mostrou que não existem diferenças estatisticamente significativas para
a variável altura da chama entre as declividades avaliadas. Entretanto, os resultados obtidos pela
aplicação das diferentes declividades diferem entre si quanto ao tempo de propagação, velocidade de
propagação e intensidade do fogo, ao nível de 95% de probabilidade (Figura 1). Esses resultados
corroboram as diferenças estatísticas existentes entre as médias obtidas para cada declividade avaliada.

Figura 1 – Regressão linear entre as médias obtidas para cada declividade avaliada e variável estudada.
(Fonte: os autores).
4. Conclusões
A declividade influenciou diretamente na intensidade e na velocidade de propagação do fogo
em que ocorre o aumento do valor dessas variáveis com o aumento da declividade.
As variáveis estudadas que caracterizam o comportamento do fogo possuem forte associação
com a declividade.
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Resumo
Algumas indústrias moveleiras de pequena escala desconhecem a estrutura de custos e expansão
de sua escala de produção, afetando no controle e na administração satisfatória da empresa
quando é necessário tomar decisão. O presente trabalho analisou os custos e a escala de produção
na indústria de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá (MG), por meio da função de
potência. Os resultados indicaram ganhos de escala, visto que se detectou redução dos custos
médios para maiores valores da produção de móveis. Verificou-se que os custos variaram
proporcionalmente menos em relação ao valor da produção. Constatou-se que o valor da
produção e a produtividade influenciaram os custos.
Palavras-chave: Funções de custos; setor moveleiro; teoria dos custos.

1. Introdução
O setor moveleiro desempenha papel relevante para a economia brasileira em termos de
agregação de valor a madeira, geração de renda, empregos e divisas. Em 2008, o valor das vendas do
setor moveleiro foi da ordem de R$17 milhões (SEBRAE, 2009). O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística destaca que os móveis de madeira constituem o principal segmento deste setor, com 91% dos
estabelecimentos, 83% do pessoal ocupado e 72% do valor da produção (ROSA et al., 2007).
A partir da abertura comercial da década de 1990, a indústria moveleira passou por grandes
transformações, pois precisaram se adequar aos padrões de competitividade de empresas estrangeiras
para manter o mercado interno e conquistar novos mercados. Tais mudanças atingiram principalmente
as empresas de grande e médio porte (GOMES et al., 2009). Aliadas a essas mudanças, torna-se
necessária a implementação de estratégias que visem o aprimoramento da gestão de custos, da melhoria
do padrão de qualidade do produto e da expansão da escala de produção.
Um exemplo disso observou-se no estado de Minas Gerais, no Pólo Moveleiro de Ubá, onde há
empresas de móveis que não conseguem acompanhar tal ritmo de transformação com o monitoramento
de sua estrutura de custos e expansão da escala de produção.
A falta de conhecimento do produtor quanto aos custos de sua atividade compromete as decisões
sobre as alternativas de emprego dos fatores de produção. Para que a empresa se mantenha e cresça
dentro da economia de mercado, há necessidade de que a mesma tenha eficiência produtiva, com os
custos se ajustando aos preços praticados. Ao produzir com menores custos, pode-se compensar as
desvantagens dos termos de troca: preço do produto/preço de insumos e serviços (MARQUES et al.,
2002).
Este trabalho visou analisar os custos e a escala de produção na indústria de móveis de madeira
do Pólo Moveleiro de Ubá (MG). Especificamente, pretenderam-se estimar e analisar a função de custo
total, custo total médio e custo marginal, determinar os retornos à escala e as economias de escala e
propor medidas para melhorar o desempenho das empresas de móveis de madeira neste pólo moveleiro.
2. Material e Métodos
Apesar dos dados serem referentes a 2009, obtidos por meio de pesquisa de campo com 85
micros e pequenas empresas de móveis de madeira sediadas no Pólo Moveleiro de Ubá (MG),
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especificamente em Ubá, Rodeiro, Visconde do Rio Branco e São Geraldo (Sindicato Intermunicipal
das Indústrias de Marcenaria de Ubá - INTERSIND), a pesquisa é relevante pois os resultados podem
ser confrontados com pesquisas futuras nesta área.
Para determinação da amostra, empregou-se a fórmula proposta por Fonseca e Martins (1996)
utilizada em populações finitas (equação 1):
(1)
em que n é o tamanho da amostra; z, abscissa da normal padrão; p, estimativa da proporção da
característica pesquisada no universo; q = 1 – p; N, número total dessas empresas de móveis; e d, erro
amostral. Com base nessa fórmula e admitindo um nível de confiança de 95% (valor crítico z = 1,96); a
população considerada (N), 85 empresas, conforme definido; d, 0,10 e p e q, 0,50, obteve-se uma
amostra de 45 micro e pequenas empresas de móveis de madeira no Pólo Moveleiro de Ubá. A partir
dessa amostra e considerando que há 59 empresas em Ubá e 26 fora de Ubá, entrevistaram-se 31
empresas em Ubá e 14 localizadas fora de Ubá seguindo a equação (2):
 p 
(2)

i 

n

i




P
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n


em que ni, número de empresas de cada localidade, sendo i igual a 1, para as empresas sediadas em Ubá
e igual a 2 para as demais empresas; pi, tamanho da população de cada localidade; P e n,
respectivamente, tamanho da população e da amostra de micro e pequenas empresas de móveis de
madeira do Pólo Moveleiro de Ubá.
Quanto aos custos de produção, no curto prazo, podem ser divididos em custos fixos (CF) e
custos variáveis (CV). Os custos fixos (CF) não variam com o volume de produção. Os custos variáveis
(CV) variam de acordo com o volume produzido. O custo total (CT) é a soma dos CF e dos CV. O custo
fixo médio (CFMe) pode ser obtido pela relação entre custo fixo total (CFT) e a produção (Y). O custo
variável médio é a relação entre custo variável total (CVT) e Y. O custo total médio (CTMe) é dado pela
relação entre CT e Y. O Custo marginal (CMa), é o acréscimo no custo total devido ao aumento de uma
unidade na produção. Pode ser expresso pela variação do CT ( CT ) em relação à variação na produção
( Y ) ou pela derivada do CT em relação a Y (equação 3):

CMa 

CT d (CT )

Y
dY

(3)

Testaram-se os modelos de custos nas formas funcionais quadrática, cúbica e potência,
estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) (MARQUES et al., 2002).
Na função quadrática, o coeficiente do termo quadrático (  2 ) deve ser positivo, sendo o custo
marginal crescente e o custo médio com formato em U (equação 4).

CT   2 .q 2  1 .q   0

(4)

em que CT é o custo total de produção; q, a quantidade produzida ou valor da produção, e ßi’s, os
coeficientes estimados.
Na alternativa cúbica, o coeficiente do termo cúbico (  3 ) deve ser positivo e o coeficiente do

termo quadrático (  2 ), negativo, o que gera curvas de custo marginal e custo médio em forma de U
(equação 5):

CT   3 .q 3   2 .q 2  1 .q   0

(5)

Para o modelo de função potência, situações podem se configurar conforme a estimativa do
coeficiente 1 (equação 6):
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CT   0 .q.1

(6)

Se a estimativa do coeficiente 1 for maior que a unidade, o custo total aumenta a taxas
crescentes com o crescimento da produção, bem como aumenta o custo marginal, enquanto o custo
médio decresce. Sendo o coeficiente 1 menor que um e maior que zero, o custo total cresce a taxas
decrescentes com o aumento da produção, enquanto o custo marginal e custo médio decrescem
continuamente.
Com a elasticidade custo da produção (Ec), pode ser auferido o rendimento de escala (RE), uma
vez que esse é o inverso da elasticidade custo, bem como a ocorrência de economia ou deseconomia de
escala (EE). Se RE for maior, igual ou menor que a unidade, tem-se retornos crescentes, constantes ou
decrescentes à escala.
O comportamento da empresa em relação ao nível de operação é economicamente eficaz quando
EE é positivo, ou seja, estão ocorrendo economias de escala nos níveis operados, inferindo-se que os
custos médios estão decrescendo. Se EE é negativo, há deseconomias de escala, com a ocorrência de
custos médios crescentes.
A qualidade do ajustamento dos dados foi efetuada pelo coeficiente de determinação ajustado
(R ) conforme Gujarati (2000). A estatística F foi empregada para avaliar a significância da regressão.
A avaliação dos coeficientes estimados foi efetuada pelo teste t de Student. Os sinais dos coeficientes
foram avaliados conforme preconiza a teoria econômica.
2

3. Resultados e Discussão
Apesar da pesquisa abranger 45 empresas, algumas foram excluídas das estimativas, pois não
forneceram todas as informações necessárias. Desse modo a amostra foi composta por 32 empresas. Os
modelos nas formas quadrática e cúbica foram desconsiderados, pois não apresentaram estimativas
eficientes. A função na forma de potência foi selecionada por atender à coerência dos sinais e a
significância estatística das estimativas e da regressão. Segundo o teste “t”, os coeficientes estimados
apresentaram os sinais esperados com significância de 10% e 1%. Os valores observados para a
estatística “F” indicam que a regressão foi significativa em nível de 10%. O coeficiente de determinação
ajustado (𝑅𝑅̅ ²), indicou que 79,2% das variações são explicadas pela regressão (Tabela 1).

Tabela 1 – Estimativas da função de custos de empresas de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de
Ubá (MG), em 2009. (Fonte: os autores)
Parâmetros

0
1

Coeficientes estimados

Erro - Padrão

“t” de Student

16317,66 *

9750,592

1,673504

0,464272 **

0,042548

10,91179

𝑅𝑅̅ ² = 0,792040

F = 119,0673 *

Nota: *significativo em nível de 10%; **significativo em nível de 1%.

A elasticidade de custo total, representadas pelo 1 , foi menor que um, indicando que o custo
total cresce a taxas decrescentes com o aumento da produção, ou seja, os gastos com fatores de produção
resultaram em maior valor de produção (Tabela 1; Figura 1). Dessa maneira, as variações proporcionais
no valor da produção são alcançadas com variações menos que proporcionais nos insumos utilizados.
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Figura 1 - Curva de custo total para as empresas de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá (MG),
em 2009. (Fonte: os autores)
O custo total variou menos que proporcionalmente em relação ao valor da produção, indicando
taxas de crescimento decrescentes do custo total em função do aumento no valor da produção, o que
corresponde a taxas de rendimentos crescentes à escala de produção (Figura 1). Já, o custo médio e o
marginal decrescem à medida que o valor da produção aumenta, com tendência única de decrescimento,
o que também evidencia economias de escala.
O melhor ajustamento para a função de custo total correspondeu à seguinte equação:
(7)

CT  16317 ,66q 0, 464272
Da função de CT, tem-se as equações do CTMe e CMa (equações 8 e 9).

CTMe  16317 ,66q 0,53573

(8)

CMa  7575,833q 0,53573

(9)

O sinal negativo do expoente da função de CTMe expressa o comportamento decrescente dos
custos médios à medida que o valor da produção cresce. A curva representativa da função de CTMe na
Figura 2, apresentou-se sempre decrescente. Embora não identifique um ponto de menor custo, sua
inclinação negativa indica que as empresas analisadas estão tendo ganhos de escala, os custos unitários
decrescem com o aumento do valor da produção.
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Figura 2 - Curva de custo total médio para as empresas de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de
Ubá (MG), em 2009. (Fonte: os autores)
Esta conformação da curva de custo médio indica que volumes maiores de produção são
significativos para as empresas estudadas, por levarem a maior eficiência econômica. Além de maiores
níveis de produção proporcionar ganhos de escala, as empresas estudadas encontram-se operando com
ociosidade na capacidade produtiva e, que, portanto, menores custos médios ainda poderão ser
alcançados. O melhor aproveitamento da capacidade produtiva da instalação, evitando a ociosidade
produtiva, permite ao produtor diluir seus custos e buscar eficiência técnica, administrativa e econômica.
O sinal negativo do expoente da função de CMa mostra comportamento decrescente dos custos marginal
à medida que o valor da produção cresce. A curva de CMa (Figura 3), foi sempre decrescente, ou seja,
os custos da utilização de uma unidade adicional de insumo variável decrescem à medida que o valor da
produção aumenta.
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Figura 3 - Curva de custo marginal para as empresas de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá
(MG), em 2009. (Fonte: os autores)
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Para o ano de 2009, observaram-se valores de retorno à escala maior que a unidade, havendo,
portanto, retornos crescentes a escala, confirmando os resultados obtidos para os custos totais e custos
médios (Tabela 2). Segundo os indicadores de economias de escala (EE), as empresas estudadas estão
operando com tamanhos de plantas que viabilizam a obtenção de economias de escala (Figura 2).
Tabela 2 - Indicadores de retornos à escala e de economia de escala, em 2009. (Fonte: os autores)
Indicadores
Elasticidade-custo
RE
EE

Resultados
0,464272
2,153910
0,53573

Alguns fatores que contribuíram para a economia de escala nas empresas analisadas, foram a
introdução de novos processos tecnológicos na empresa que proporcionaram aumento da produtividade,
a qualidade dos produtos, a redução dos custos de trabalho e insumos.
Para melhorar desempenho dessas empresas sob análise, sugere maiores investimentos em
treinamentos dos funcionários; Estágios em empresas fornecedoras ou clientes; Contratação de técnicos
de outras empresas moveleiras; Absorção de formandos de cursos universitários; Apoio dos sindicatos
nas seguintes áreas: qualidade dos produtos, desenvolvimento de novos produtos, processos produtivos,
condições de fornecimento dos produtos, capacitação de recursos humanos, comercialização, introdução
de inovações organizacionais e novas oportunidades de negócios. Contudo, como esta pesquisa foi
realizada em 2009, seria interessante realizar um novo diagnóstico afim de verificar se essas sugestões
já foram implementadas ou se ainda são necessárias.
4. Conclusões
As empresas de móveis de madeira do Pólo de Ubá respondem às economias de escala. O valor
da produção e a produtividade influenciaram o comportamento dos custos de produção, pois a relação
custo fixo/custo total reduziu-se para maiores níveis de produtividade e produção.
Ficou evidente a ocorrência de ganhos com a escala de produção, tendo em vista a redução dos
custos médios para maiores níveis de produção, bem como os indicadores de rendimentos à escala
crescentes e de economias de escala.
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Resumo
A manutenção dos resíduos da colheita do eucalipto nas áreas pode fornecer parte dos
nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas. Porém, o fornecimento destes nutrientes
está relacionado à taxa de decomposição dos resíduos vegetais e da sua composição
bioquímica. Diante disso, este trabalho tem como objetivo determinar a taxa de decomposição
das folhas, galhos e cascas provenientes da colheita de eucalipto. O estudo foi realizado em
povoamento de eucalipto colhido pelo método de colheita Harvester + Forwarder em Três
Lagoa-MS. Foi instalada uma parcela com área de 1 m2 com quantidade de 1,20 kg/m2 de
folha, 3,6 kg/m2 de galho, 3,6 kg/m2 de casca correspondentes ao resíduo vegetal encontrado na
área após a colheita. O experimento foi instalado em delineamento experimental em blocos
casualizados com 3 repetições. A matéria seca dos resíduos foi determinada após a separação
manual e secagem das amostras em estufa. As taxas de decomposição dos resíduos foram
calculadas através de um modelo exponencial simples, assim como o tempo para que 50 % da
massa inicial do resíduo fosse decomposta. As folhas apresentaram menor tempo de meia vida
e maiores taxas de decomposição, seguida pela casca e galho.
Palavras-chave: taxa de decomposição; tempo de meia vida; ciclagem.

1. Introdução
Atualmente, a redução do tempo médio de rotação dos plantios florestais e a possibilidade de
utilização dos resíduos de colheita na produção de energia têm levantado questionamentos quanto ao
esgotamento do solo e à capacidade das florestas manterem-se produtivas no médio e longo prazo,
uma vez que a sustentabilidade dos plantios florestais está relacionada ao balanço de nutrientes no
sistema solo-planta ( SANTANA et al., 2008; MENDHAM et al., 2014;).
Neste contexto, estratégias de manejo florestal que prezem pela manutenção dos resíduos de
colheita podem suprir parte do déficit de nutrientes decorrente da exportação do lenho, uma vez que
parte dos nutrientes estão concentrados nas cascas, galhos e folhas (FERREIRA et al., 2001;
BELLOTE et al., 2008). Segundo Hernández et al. (2016), apesar dos resíduos de colheita
representarem somente 23% da biomassa da parte aérea das plantas de eucalipto, cerca de 61% dos
nutriente estão armazenados nestes resíduos, principalmente nas folhas e cascas.
Estudos têm evidenciado a participação dos resíduos da colheita do eucalipto como fonte de
nutrientes para rotações subsequentes, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento das
árvores (O’CONNELL et al., 2004; LACLAU et al., 2010; VERSINI et al., 2014; SOUZA et al.,
2016). No entanto, a ciclagem biogeoquímica e o fornecimento de nutrientes para as plantas através
dos resíduos de colheita são dependentes das taxas de decomposição dos mesmos, que por sua vez são
afetadas pela precipitação, temperatura, características do solo, atuação de microrganismos e,
principalmente, da qualidade do resíduo aportado (FERREIRA, 1993; REISSMANN &
WISNIEWSKI, 2000; MALUF., 2013).
O conhecimento das taxas de decomposição dos diferentes resíduos permite determinar o
tempo necessário para a liberação dos nutrientes a partir do material vegetal, sendo de grande utilidade
em programas de adubação que busquem reduzir gastos e otimizar a produtividade dos plantios
(ADAMS & ATTIWIL, 1986; REISSMANN & WISNIEWSKI, 2000; FLOSS, 2000; PRESCOTT,
2005; KLIEMANN et al., 2006; BELOTTE et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2010; MALUF., 2013).
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Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo determinar a taxa de decomposição das
folhas, galhos e cascas provenientes dos resíduos da colheita do eucalipto.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em plantio comercial de eucalipto localizado na região de Três Lagoas,
Mato Grosso do Sul (20°53' S e 51°44' O). O clima da região é do tipo Aw (Köppen), característico de
Cerrado brasileiro. A temperatura, pluviosidade e altitude médias são de 28 ºC, 1200 mm ano-1 e 350
m, respectivamente. Além da cobertura vegetal nativa, boa parte dos solos estão sob pastagens
degradadas. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura areiafranca, apresentando 85%, 1% e 14% de areia, silte e argila, respectivamente.
O povoamento de eucalipto (híbrido de Eucalyptus urophylla x E. grandis) selecionado estava
ao fim da primeira rotação (7 anos) e havia sido implantado em área previamente recoberta com
pastagem plantada, cultivada a mais de 20 anos, anteriormente ocupada por Cerrado nativo. O talhão
de eucalipto foi colhido com o método de colheita Harvester + Forwarder (H+F), em que o corte e
processamento das toras são realizados dentro do talhão, deixando os resíduos de colheita em seu
interior.
Buscando avaliar a decomposição dos resíduos de colheita, foi instalada uma parcela com
área de 1 m2 com quantidade de 1,20 kg/m2 de folha, 3,6 kg/m2 de galho, 3,6 kg/m2 de casca
correspondentes ao resíduo vegetal encontrado na área após a colheita. As coletas de material vegetal
foram realizadas nos tempos 0, 6, 12 e 18 meses. O experimento foi instalado em delineamento
experimental em blocos casualizados com 3 repetições.
A matéria seca dos resíduos foi determinada após a separação manual dos componentes
(folhas, galhos e cascas) e secagem em estufa à 65 ºC, até obtenção de massa constante. As taxas de
decomposição dos resíduos foram calculadas por meio do modelo exponencial simples desenvolvido
por Olson (1963):
Equação 1
Onde, X é a matéria seca remanescente após um período de tempo t; X 0 é a massa seca inicial e k é a
taxa de decomposição, calculada pela equação 2:
⁄

Equação 2

O tempo para que 50 % da massa seca remanescente do resíduo da colheita fosse decomposto
foi calculado por:
Equação 3
O ajuste das equações e as análises estatísticas foram realizadas no software Sigma Plot 12.0
As médias foram comparadas pelo teste t sendo consideradas significativas apenas as diferenças com p
< 0,01.
3. Resultados e Discussão
Dentre os resíduos vegetais avaliados, as folhas apresentaram a maior taxa de decomposição
(k) e o menor tempo de meia vida (t 0,5 ) (Tabela 1). De forma semelhante, Hernández et al. (2016)
observaram que maior parte da decomposição das folhas acontece em curto intervalo de tempo.
Segundo Sanchez (2011), características químicas e físicas das folhas determinam essa maior
labilidade. O formato laminar proporciona maior superfície específica às folhas quando comparadas
aos demais resíduos de colheita (cascas, lenhos e galhos), o que facilitaria a colonização e
fragmentação pelos organismos decompositores. Do ponto de vista químico, os maiores teores de
nutrientes e carboidratos solúveis (SANCHEZ, 2011) assim como menores teores de lignina e
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polifenóis (PALM et al., 2001; BUTENSCHOEN et al., 2014) presentes nestes tecidos podem estar
relacionados aos resultados obtidos.
O resíduo de casca apresentou taxa de decomposição e tempo de meia vida intermediários aos
valores obtidos para folhas e galhos (Tabela 1). De maneira geral, os tecidos que compõem a casca são
ricos em compostos recalcitrantes como lignina, suberina e taninos (SAKAI, 2001), podendo reduzir
as taxas de decomposição destes resíduos.
Apesar da elevada recalcitrância bioquímica, a casca apresentou taxa de decomposição inferior
aos galhos (Tabela 1). Pesquisas recentes indicam elevados conteúdos de nutrientes e alta capacidade
de armazenamento de água em resíduos de casca (FERREIRA et al., 2016; HERNÁNDEZ et al.,
2016; SOUZA et al., 2016), o que pode intensificar a atividade microbiana proporcionando maiores
taxas de decomposição, principalmente em solos de textura arenosa onde a drenagem intensa e a
reduzida disponibilidade de nutrientes pode limitar a decomposição dos resíduos vegetais.
Avaliando a decomposição de resíduos vegetais do eucalipto, Silva (2008) encontrou um t 0,5
médio de 110 dias para a folha e 527 dias para o galho. Diferente dos resultados encontrados neste
trabalho em que o tempo de meia vida dos resíduos vegetais foram menores do que os relatados por
este autor. Provavelmente o clima da região em estudo foi um dos principais fatores que influenciaram
na taxa de decomposição devido a alta umidade e temperatura.
Tabela 1: Estimativas dos parâmetros da equação X=Xo e-kt ajustada aos dados de matéria seca
remanescente dos componentes individuais de resíduo de árvores de eucalipto após 540 dias de
decomposição.
Material vegetal
Folha
Casca

X0(%)
100,0028
100,7573

k(g dia-1)

R2

t0,5

0,0146

*

0,9979

47,48

0,0039

*

0,9469

177,73

Galho
106,3894 0,0027*
0,7283
256,72
* Significativos a 1 % pelo teste t. k = constante de decomposição, t0,5 = tempo em dias necessário para
decomposição de 50 % do resíduo inicial.

4. Conclusões
A folha apresenta menor tempo de meia vida e maiores taxas de decomposição, sendo
mineralizada preferencialmente nos estágios iniciais do processo de decomposição.
A casca apresenta taxa de decomposição intermediária entre galhos e folhas.
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Resumo

O objetivo desse estudo foi obter a densidade básica e ajustar equações para massa seca de 24
espécies pertencentes a 14 famílias características da fitofisionomia Cerrado Sensu Stricto em
Montes Claros, Minas Gerais. Para isto, foram coletados discos de madeira em diferentes
posições ao longo do fuste (0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial). Em laboratório,
foram submersos em água até atingirem o ponto de saturação das fibras, em que foi obtido o
volume saturado. Em seguida, foram pesados e acondicionados na estufa a 103º C ± 2° C até
alcançarem massa constante. De posse dos dados de cubagem rigorosa, realizada pelo método
de Huber, obteve-se a massa seca total e do fuste, a partir do produto da densidade média
básica pelo volume total e de fuste, respectivamente. Foram ajustadas equações para estimativa
da massa seca total e do fuste referentes a 2 modelos de simples e 3 modelos de dupla entrada.
A avaliação destes modelos foi fundamentada nas seguintes medidas de precisão: erro padrão
residual (Syx), coeficiente de determinação ajustado (R² ajustado) e gráficos de comparação
entre os valores reais e estimados. Foram selecionados os modelos de Schumacher e Hall e
Stoate para a massa seca total e do fuste, respectivamente.
Palavras-chave: Peso seco; Mensuração; Qualidade.

1. Introdução
O bioma Cerrado é compreendido como um dos “hotspots” no tocante à conservação da
biodiversidade mundial (KLINK; MACHADO, 2005). Esta denominação é atribuída, conforme o
conceito criado em 1988 por Norman Myers, a áreas que possuem no mínimo 1.500 espécies
endêmicas de plantas, em que mais de ¾ da sua vegetação tenha sido perdida (C.I, 2014). Diante deste
contexto, torna-se essencial o aprofundamento de estudos para o fornecimento de informações sobre as
propriedades da madeira de espécies endêmicas desse bioma que auxiliem na tomada de ações em prol
da conservação e uso sustentado de seus recursos, visto que a valorização do mesmo ainda é pouco
significativa e as medidas concernentes a sua conservação são insuficientes.
Neste sentido, pode-se destacar a obtenção da densidade básica da madeira, a qual é uma
propriedade de grande relevância, fácil determinação, alta herdabilidade (SHIMOYAMA;
BARRICHELO, 1989) e tem demonstrado uma forte tendência em ser contemplada pela Biometria
(SCOLFORO et al., 2008) e Inventário Florestal, visto que a estimativa desta está ligada à
produtividade florestal, expressa em massa de madeira seca por hectare (RUFINI, 2008).
Esta propriedade é bastante associada a qualidade da madeira, pois apresenta alta correlação
com as demais propriedades e ligação direta com a massa seca. Vale ressaltar que pode-se considerar a
massa seca mais efetiva que o volume na determinação do rendimento de produtos como carvão,
celulose e fibras para chapa, auxiliando na seleção de espécies conforme seu potencial de uso.
Diante dos poucos estudos realizados com espécies nativas, espera-se com esse trabalho,
subsidiar ações de manejo florestal, conservação do Cerrado e silvicultura de nativas que contemplem
especialmente a fitofisionomia Cerrado Sensu Stricto. Portanto, objetivou-se com este estudo obter a
densidade básica e selecionar um modelo para obtenção de estimativas de massa seca de diferentes
espécies do Cerrado.
2. Material e Métodos
2.1 Caracterização da área de coleta de dados
A área de estudo está situada no município de Montes Claros, Minas Gerais, nas coordenadas
geográficas, 16° 42’16” de latitude sul e 43° 49’13” de longitude oeste. De acordo com a classificação
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de Koppen (1948), o clima da região é o Aw, com uma estação seca bem definida e chuvas
concentradas nos meses de novembro a janeiro.
Consiste em uma área de reserva florestal de 46 ha pertencente ao Instituto de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais – ICA/UFMG. A amostragem de 1 ha foi feita por
meio da alocação de 25 parcelas contíguas com dimensionamento de 20 x 20 m, onde foram
amostrados 325 indivíduos pertencentes a 14 famílias e 24 espécies.
2.2 Coleta de dados
Foi realizado o inventário florestal em que todos os indivíduos com diâmetro a 1,30 m do solo
(DAP) maior ou igual a 3 cm receberam plaquinhas de identificação referente à parcela e ao número
do indivíduo dentro da mesma. Logo, foram mensuradas a circunferência a 1,30 m do solo (CAP) com
auxílio de fita métrica e a altura total (HT) por meio de mira topográfica. Também foram coletados
materiais botânicos para a confecção de exsicatas que auxiliaram na realização de estudos florísticos e
fitossociológicos, que caracterizaram a área como uma transição entre o Cerrado Sensu Stricto e a
Mata Seca, apresentando alta diversidade de espécies (BARROS, 2013).
O volume total e do fuste foi obtido por meio da cubagem rigorosa realizada pelo método de
Huber, em que o volume da seção é obtido por meio da multiplicação da área seccional tomada na
metade da seção e o comprimento da mesma (SCOLFORO; THIERSCH, 2004). A princípio
eliminaram-se os galhos com diâmetro menor que 3 cm e definiu-se o fuste principal de cada
indivíduo, permitindo assim a mensuração da altura comercial. A cubagem dos galhos e do fuste foi
efetuada por meio de mensurações da circunferência intermediária referente a cada seção ao longo do
fuste até o diâmetro mínimo de 3 cm, com auxílio de fita métrica. O volume total foi determinado pelo
somatório dos volumes de cada seção, toco e galhos. Para o volume comercial, considerou-se o fuste
definido até o diâmetro mínimo de 3 cm e não incluiu galhos.
As amostras de discos de madeira foram obtidas no momento do abate das árvores em
diferentes posições ao longo do fuste: 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial. Em
laboratório, a execução do procedimento fundamentou-se na NBR 11941 (ABNT, 2003). Inicialmente,
os discos foram dispostos em recipientes plásticos, onde ficaram completamente submersos em água
até atingirem o ponto de saturação das fibras. Para isto, os mesmos foram pesados até o momento em
que verificou-se massa constante. Em seguida, com auxílio de um dispositivo composto por suporte,
garra e haste de metal, os discos já saturados foram submersos em água dentro de um béquer, que
posicionado sobre uma balança registrou o volume de água deslocado após a imersão do material,
sendo este equivalente ao volume saturado da amostra, visto que a densidade da água é 1g.cm-3.
Posteriormente, os discos foram secos em estufa com circulação de ar forçada a 103°C ±2° C até
atingir massa constante para determinação da massa seca destas amostras. A partir da razão
entre a massa seca (MS) e o volume saturado (Vsat) foram obtidos os dados de densidade referente a c
ada disco nas diferentes posições ao longo do fuste. Em seguida, foram definidas por espécie a
densidade básica média (DBM) por meio da média aritmética das cinco amostras de discos de todos os
indivíduos de cada espécie estudada.
2.3 Ajustes de modelos para estimativa da massa seca
De posse dos dados de cubagem, obteve-se a massa seca total e do fuste, respectivamente, a
partir da multiplicação do volume total e do fuste de cada árvore pela densidade básica média
determinada neste estudo. Para os ajustes foram utilizados modelos volumétricos clássicos, com a
substituição da variável dependente volume pela massa seca. Foram ajustados dois modelos de simples
entrada (Kopezky – Gehrhardt e Berkhout) e três de dupla entrada (Spurr, Stoate e Schumacher e
Hall), que podem ser observados na tabela 1.
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Tabela 1. Modelos volumétricos de simples e dupla entrada. Fonte: Scolforo (2005) adaptado pelo
autor.
AUTOR

MODELO

MS = β0 + β1 DAP 2 + Ɛ
Kopezky – Gehrhardt
sisisisisisisz(simplesentad
MS = β0 DAP β 1 + Ɛ
Berkhout
a
Spurr
MS = β0 + β1 DAP 2 HT + Ɛ
Schumacher e Hall
MS = β0 DAP β 1 HT β 2 + Ɛ
Stoate
MS = β0 + β1 DAP 2 + β2 DAP² HT + β3 HT + Ɛ
Nota: MS = massa seca; DAP= diâmetro a altura do peito; β’s = parâmetros a serem estimados; Ln = logaritmo
neperiano; Ɛ = erro de estimativa.

Para a seleção dos modelos foram analisadas as seguintes medidas de precisão, erro padrão
residual (Syx %) e o coeficiente de determinação ajustado (R² ajustado %), além do gráfico
comparativo de valores reais e estimados. O coeficiente de determinação ajustado (R² aj) foi obtido
pela expressão:
𝑅𝑅² 𝑎𝑎𝑗𝑗 = 𝑅𝑅² −

𝐾𝐾 − 1
. (1 − 𝑅𝑅 2 )
𝑁𝑁 − 𝐾𝐾

Onde: K = número de coeficientes da equação; N = número de observações.
O erro padrão da estimativa ( Syx ) foi estimado pela fórmula:

media.

𝑆𝑆𝑦𝑦𝑥𝑥 % =

𝑄𝑄𝑀𝑀𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠
.100
𝑌𝑌

Onde: QMres = Quadrado médio do resíduo obtido na análise de variância; 𝑌𝑌= massa seca

3. Resultados e Discussão
3.1 Determinação da densidade básica

As espécies que apresentaram maior número de indivíduos foram Heteropteris byrsonimifolia
A. Juss (92), Machaerium opacum Vogel. (39) e Magonia pubescens A.St.-Hil. (20). Em relação as
famílias, a malpighiaceae (Heteropteris byrsonimifolia A. Juss e Byrsonima cf. heterophylla. Zoo MC),
fabaceae (Acosmium dasycarpum Vog., Amburana cearensis (Allemão), Copaifera langsdorffii
(Desf.), Machaerium opacum Vogel, Machaerium sp., Piptadenia viridiflora (Kunth.), Plathymenia
reticulata Benth. e Sclerolobium sp.) e combretaceae (Combretum leprosum Mart. e Terminalia
fagifolia Mart. & Zucc.) apresentaram maior número de indivíduos, respectivamente, 97, 89 e 32. A
família fabaceae apresentou espécies nas três classes de densidade, diferente das demais, em que
somente foram observadas espécies de média densidade.
Os valores de densidade básica média (DBM) apresentados por espécie (Tabela 2)
demonstraram uma variação entre 0,435 g.cm-3 e 0,788 g.cm-3, em que apenas a Amburana cearensis
(Allemão) e a Piptadenia viridiflora (Kunth.) foram classificadas respectivamente, como espécies de
baixa e alta densidade.As demais, foram classificadas como média densidade.
-3

Tabela 2. Classificação e valores da densidade básica média (g.cm ) ao longo do fuste comercial.
Espécie
Acosmium dasycarpum Vog.

Número de
indivíduos
8

DBM
(g.cm-3)
0,435

Classificação
baixa

Alibertia edulis A.Rich.

10

0,702

média

Amburana cearensis (Allemão)

3

0,479

baixa

Annona leptopetala H.Rainer

5

0,612

média
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Astronium fraxinifolium Schott.
Byrsonima cf. heterophylla. Zoo MC
Combretum leprosum Mart.
Copaifera langsdorffii (Desf.)
Curatella americana L.
Heteropteris byrsonimifolia A. Juss
Dalbergia braziliensis Vogel.
Luehea paniculata Mart.
Machaerium opacum Vogel.
Machaerium sp.
Magonia pubescens A.St.-Hil.
Maytenus ilicifolia mart.
Piptadenia viridiflora (Kunth.)
Plathymenia reticulata Benth.
Msidium firmum O. Berg
Sclerolobium sp.
Sebastiania brasiliensis Spreng.
Terminalia fagifolia Mart. & Zucc.
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum.
Ximenia americana L.

8

0,601

média

5
14
15
14
92
8
4
39
12
20
4
2
3
3
7
18
18
10
3

0,529
0,688
0,611
0,537
0,638
0,554
0,567
0,618
0,649
0,688
0,627
0,788
0,669
0,667
0,593
0,568
0,637
0,712
0,660

média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
alta
média
média
média
média
média
média
média

3.2 Modelagem da Massa seca
3.2.1 Massa seca total
Dentre os modelos ajustados, destacaram-se os de dupla entrada para a massa seca total, sendo
o modelo de Schumacher e Hall o que apresentou melhores medidas de precisão (Tabela 3).
Tabela 3. Equações para massa seca total para o Cerrado Sensu Stricto, Montes Claros, MG.
Modelo
Kopezky - Gehrhardt

β0
-0,00166*

β1
0,00022*

Berkhout

0,00007*

2,43350*

Spurr
Schumacher e Hall
Stoate

0,00110*
0,00006*
0,00099*

0,00003*
2,10754*
0,00007ns

β2

β3

0,55328*
0,00002*

-0,00023*

R² aj %
92,18

Syx%
26,03

93,44

23,84

94,74
95,81
95,78

21,35
19,04
19,13

*Significativo a 5% de significância; ns = não significativo ao nível de 5% de significância.

3.2.2 Massa seca do fuste
Os modelos de dupla entrada (Tabela 4) ajustados obtiveram melhores resultados quando
comparados aos de simples entrada. Dentre estes, o modelo que apresentou menor valor de erro padrão
residual (Syx) foi Stoate com 18,88% e maior coeficiente de determinação ajustado (95,10%).
Tabela 4. Equações para massa seca do fuste para o Cerrado Sensu Stricto, Montes Claros, MG.
Modelo

β0

β1

Kopezky - Gehrhardt

-0,00068*

Berkhout

0,00009*

β2

R² aj %

Syx%

0,00016*

89,6

27,5

2,22100*

89,95

27,03

Spurr

0,00110*

0,00002*

Schumacher e Hall

0,00006*

1,85465*

0,71881*

Stoate

0,00077*

0,00004ns

0,00002*

β3

-0,00006*

94,50

20,00

94,94

19,18

95,10

18,88

*Significativo a 5% de significância; ns = não significativo ao nível de 5% de significância.
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Na figura 1 estão apresentados os valores reais observados e as estimativas de massa seca total
(a) e massa seca do fuste (b) são apresentados abaixo:

(a)

(b)

Figura 1. Comparação entre os valores observados e estimativas obtidas a partir dos modelos de
Schumacher e Hall e Stoate para massa seca total (a) e do fuste (b) respectivamente, para espécies do
Cerrado, Montes Claros, MG.
4. Conclusões
A variação densidade básica média (DBM) determinada para cada espécie em estudo
apresentou espécies pertencentes às três classes de densidade, baixa, média e alta.
Em geral, as espécies do Cerrado apresentaram classificação média em relação à densidade.
Os modelos de dupla entrada, Schumacher e Hall e Stoate foram selecionados,
respectivamente, para estimar massa seca total e massa seca do fuste, por apresentarem boas medidas
de precisão.
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Resumo
O setor florestal brasileiro vem contribuindo no desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, visto que
as florestas plantadas de eucalipto são importantes fontes de matéria prima para diversos setores da indústria. As
atividades de colheita e transporte florestal são de grande importância, podendo representar cerca de 50% do custo
total da madeira. Assim a seleção de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento de sistemas operacionais
constituem um grande desafio para a redução dos custos operacionais. Objetivou-se com essa pesquisa analisar os
indicadores de rendimentos (disponibilidade mecânica, eficiência operacional e produtividade) na colheita florestal
mecanizada. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2014 em uma área de fomento florestal no
município de Vila Valério, norte do Estado do Espírito Santo. O sistema de colheita avaliado foi o de toras curtas
(cut-to-lenght), onde o colhedor florestal (harvester) executava as atividades de derrubada, desgalhamento,
descascamento, destopamento e traçamento em toras de 6,0 m de comprimento. Os dados de tempos e movimentos
foram obtidos pelo método de tempos contínuos com o uso de uma filmadora. Após a coleta de dados, os mesmos
foram tabulados e analisados em laboratório. De acordo com os resultados, o processamento foi a etapa do corte
que demandou maior tempo operacional do harvester, com média de 59,7% do ciclo operacional. As paradas
operacionais (pausas técnicas e pessoais) apresentaram cerca de 5% do total. O grau de disponibilidade mecânica
do harvester durante o período avaliado foi de 95,4% e a eficiência operacional foi de 75,7%. A produtividade
encontrada foi de 17,44 m³h-1.
Palavras-chave: Técnicas e operações florestais; Colheita mecanizada, Florestas de produção.

1. Introdução
O setor florestal brasileiro tem obtido crescente reconhecimento perante a sociedade pela sua
contribuição ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Do ponto de vista econômico,
o setor foi responsável, em 2013, por um valor bruto de produção da ordem de R$ 56 bilhões e
arrecadação de tributos de 8,8 bilhões (0,5% da arrecadação nacional). No âmbito social, as atividades
da cadeia produtiva do setor florestal contribuíram para a geração de 4,4 milhões de empregos diretos e
indiretos. Por fim, quanto à questão ambiental destaca-se a fixação de 1,67 bilhões de toneladas de
carbono, contribuindo para a conservação da natureza e equilíbrio do ambiente (IBÁ, 2014).
A colheita florestal é um conjunto de operações que visa cortar e extrair árvores do local de
derrubada até as margens das estradas ou cursos d’água. É uma atividade complexa, dada à ocorrência
de vários fenômenos climáticos e biológicos e o grande número de variáveis que afetam a produtividade
e, consequentemente, os custos operacionais e de produção. Dessa forma, é necessário planejamento
detalhado das operações para que se possam abordar os fatores que interferem nessa atividade, buscando
antecipar os problemas que normalmente afetam-na, minimizando os custos envolvidos nas operações
de colheita florestal (MACHADO, 2008).
Segundo Machado e Lopes (2000), as atividades de colheita e transporte florestal são de grande
importância do ponto de vista econômico, chegando a representar cerca de 50% do custo total da madeira
posta na indústria.
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No sistema de toras curtas, o harvester é uma das principais máquinas utilizadas na derrubada
e processamento, que consiste, em alguns casos, no descascamento das árvores, no desgalhamento e no
corte em toras de comprimento predeterminado, deixando as toras agrupadas e prontas para serem
retiradas da floresta (SILVA, 2010).
Dessa forma, objetivou-se com essa pesquisa analisar os indicadores de rendimentos
(Disponibilidade Mecânica, Eficiência Operacional e Produtividade) da colheita florestal mecanizada
com harvester na região norte do Espírito Santo.
2. Material e Métodos
Área de estudo
As coletas de dados foram realizadas no município de Vila Valério, norte do Espírito Santo, em
uma área com povoamento em uma propriedade rural. O relevo é caracterizado como plano a suave
ondulado. A localização da área de coleta de dados é representada pela Figura 1, coordenadas 18º 53’
30’’S 40º18’46’’O.

Figura 1. Área de coleta de dados.
O experimento foi conduzido em povoamentos de Eucalipto em regime de primeira rotação de
cultura, com idade de 6 anos, plantados em espaçamento 3,5 X 2,6 metros de forma uniforme em todos
os talhões totalizando 1099 árvores por hectare.
Descrição da máquina e do cabeçote
O harvester utilizado foi uma escavadeira florestal de marca Komatsu, modelo PC200 com peso
aproximado de 21t e alcance máximo da grua de aproximadamente 10 m, sendo equipado com um
cabeçote Komatsu 340 com capacidade máxima de corte de 530 mm, abertura máxima dos rolos de 420
mm, com 5 facas desgalhadoras e peso aproximado de 760 kg.
Sistema de colheita
Foi avaliado um sistema de colheita de toras curtas (cut-to-lenght) com operações mecanizadas
de derrubada, processamento e extração da madeira. O harvester (colhedor florestal), executava as
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atividades de derrubada, desgalhamento, descascamento, destopamento e traçamento em toras de 6,0 m
de comprimento.
A sequência de trabalho era constituída pelo posicionamento do cabeçote na árvore,
direcionamento de queda, realização da derrubada e o processamento do fuste. O eito de trabalho foi
constituído por quatro fileiras de árvores e a madeira, depositada à esquerda do sentido de deslocamento
da máquina. O sistema utilizado era do tipo frio, onde a madeira processada e empilhada a beira da
estrada era transportada após 60 dias. Nesse sistema prioriza-se transporte da madeira com menor
quantidade de água.
Coleta de dados
As coletas foram realizadas no mês setembro de 2014, durante o primeiro turno de trabalho,
compreendido entre 6 e 15 horas.
Os dados de tempos e movimentos foram obtidos pelo método de tempos contínuos. Para a coleta de
dados em campo foi utilizado a câmera filmadora de marca Sony, modelo DCR-SR87 Digital. Após a
coleta de dados, os mesmos foram tabulados e analisados.
Avaliação de movimentos nas operações de derrubada e processamento
O ciclo operacional foi subdividido nas operações parciais de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1. Operações parciais do ciclo operacional.
ATIVIDADE

DEFINIÇÃO

Tempo consumido na movimentação da máquina em direção à
Deslocamento da Máquina próxima árvore a ser derrubada, se encerrando com a
movimentação do cabeçote.
Posicionamento do Cabeçote

Movimentação somente do cabeçote em direção à próxima
árvore até o encaixe na árvore.

Derrubada

Tempo gasto após o fechamento das garras do cabeçote na árvore
até o momento da derrubada completa da mesma.

Processamento

Ações de desgalhar a árvore, descascar e seccionar a árvore em
toretes de 6 m, ou simples passada do rolo pelo cabeçote.

Embandeiramento

Ato de posicionar os toretes em formato de pequenas pilhas, de
modo a facilitar a operação de extração.

Limpeza da Área
Pausa Técnica
Pausa Pessoal

Retirada de galhos das proximidades onde a máquina opera,
visando evitar que estes galhos atrapalhem as operações de corte.
Tempo despendido na manutenção corretiva ou preventiva e
abastecimento da máquina.
Tempo gasto em descansos e necessidades fisiológicas do
operador.
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Disponibilidade Mecânica
De acordo com Silva (2010), a disponibilidade mecânica é a porcentagem de tempo de trabalho
programado em que a máquina está mecanicamente apta a realizar trabalho produtivo, expressa da
seguinte forma:
𝐷𝐷𝐷𝐷 =

( 𝐻𝐻 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)
𝐻𝐻 ∗ 100

Onde: DM = grau de disponibilidade mecânica (%); TPM = tempo de permanência em
manutenção (h); e H = horas totais (h).

Eficiência Operacional
Segundo Silva (2010), a eficiência operacional é a porcentagem do tempo efetivamente
trabalhado expressa por:
𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝐻𝐻𝐻𝐻
(𝐻𝐻𝐻𝐻+𝐻𝐻𝐻𝐻)

∗ 100

Onde: EO = eficiência operacional; HE = tempo de trabalho efetivo (h); e HP = horas paradas
operacionais (h).

Produtividade
A determinação da produtividade do harvester (m3h-1) foi calculada com base no volume médio
por árvore fornecido pelo inventário pré-corte, tendo seu valor multiplicado pelo número de árvores
colhidas, obtendo-se o volume total colhido. A partir do acompanhamento do harvester foram obtidas
as horas efetivamente trabalhadas por meio da metodologia de tempos contínuos, na qual a medição dos
tempos ocorre sem detenção do cronômetro, de forma contínua durante toda atividade realizada pelas
máquinas (LOPES, 2010).
Esse tempo foi considerado como número total de horas decrescendo-se as interrupções
mecânicas e operacionais. A produtividade foi calculada utilizando-se a equação:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻𝐻𝐻

Onde: Na = número de árvores colhidas (ud); Va = volume médio por árvore (m3); HE = Tempo
efetivo de trabalho (h).
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3. Resultados e Discussão
A constituição média das atividades parciais do ciclo operacional está apresentada na Figura 2.
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Figura 2: Percentuais de tempos das atividades parciais do harvester.
Conforme pode ser visualizado na Figura 2 o processamento é a etapa do corte que demanda
maior tempo do harvester, com média de 59,7% do tempo total do ciclo operacional. As paradas
operacionais (pausas técnicas e pessoais) apresentaram cerca de 5,1% do total. A substituição da corrente
do sabre foi o principal motivo para a realização das pausas técnicas.
A disponibilidade mecânica, eficiência operacional e produtividade são mostrados na Tabela 3.
Tabela 3. Resultados de disponibilidade mecânica, eficiência operacional e produtividade do harvester
avaliado.
DM (%)

EO (%)

95,4

75,7

PRODUTIVIDADE (m3h-1)
17,4

Segundo Canto (2003) a disponibilidade mecânica refere-se à aptidão da máquina para se
encontrar em perfeitas condições de uso, a fim de desempenhar sua função produtiva. O grau de
disponibilidade mecânica do harvester durante o período avaliado foi de 95,4%, resultado próximo do
que foi encontrado por Silva (2010). Aumentar a disponibilidade de uma máquina implica reduzir o
número de falhas ocorridas, aumentar a rapidez com que estas são corrigidas, melhorar os procedimentos
de trabalho e logística e, também, da interdependência desses fatores (FONTES e MACHADO, 2002).
A eficiência operacional do harvester durante o período avaliado foi de 75,7%. Segundo
Machado (1989), a eficiência operacional de máquinas e equipamentos para a colheita e extração de
madeira não deve ser inferior a 70%. Canto (2003) obteve média de 73% de eficiência operacional para
harvester e Silva (2008) média de eficiência operacional de 77,8%. A eficiência operacional depende
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do nível de treinamento recebido pelo operador, da experiência na função, da melhor adaptação da
máquina ao operador e, principalmente, da quantidade de perda ou impedimento de trabalho em função
das paradas (CANTO, 2003).
A produtividade encontrada neste trabalho foi de 17,44 m³h -1. Conforme pesquisas realizadas
por Silva et al. (2010) em avaliação do desempenho de máquinas em condições semelhantes, foram
encontrados valores ligeiramente superiores aos obtidos nessa pesquisa (19,19m3h-1).
4. Conclusões
Conforme resultados obtidos, conclui-se que:
A máquina apresentou bons índices e indicadores de rendimento (95,40 % de disponibilidade
mecânica, 75,74% de Eficiência Operacional e 17,44 m3h-1 de Produtividade).
A qualidade e a correta manutenção das corretes de sabre do cabeçote é fator fundamental para
aumentar a disponibilidade mecânica da máquina.
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Resumo
O acompanhamento do desenvolvimento dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) é de suma
importância para que as interações entre os componentes não prejudiquem a longevidade do
pasto e a exploração florestal. Assim, faz-se necessário a realização de práticas de manejo, como
o desbaste, mesmo em sistemas com espaçamento mais amplos. No caso dos SAFs, as
informações referentes a definição do momento adequado para desbaste ainda são elementares,
necessitando de uma maior busca por informações científicas para nortear esta prática. Desta
forma, objetivou-se com este estudo determinar idade técnica de desbaste do componente
arbóreo em três sistemas agroflorestais no município de Viçosa, MG. Os sistemas foram
implantados entres os anos de 2007 e 2009. O componente arbóreo foi plantado no espaçamento
8x3m, utilizando dois tipos de clones de Eucalyptus sp. Verificou-se que o Sistema A já
ultrapassou sua idade técnica de desbaste. Deste modo, entende-se que a competição está
afetando o crescimento do componente arbóreo. Para este sistema, o desbaste deveria ter sido
realizado próximo aos 80 meses. Já os demais sistemas ainda não atingiram sua idade técnica de
desbaste, devendo ocorrer também próximo aos 80 meses para o sistema B e próximo aos 64
meses para o sistema C. Assim, conclui-se que nos SAFs com espaçamento 8 x 3 metros, a idade
técnica de desbaste ocorre de 64 a 80 meses desde a sua implantação, indicando a necessidade
de intervenção antes que o sistema atinja esta idade, caso se almeje madeira para serraria ou
poste para eletrificação.
Palavras-chave: Incremento Médio Anual; Idade técnica de corte; SAF.

1. Introdução
Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) podem ser definidos como qualquer sistema de uso da terra
que envolva a utilização deliberada de árvores, ou outras plantas perenes lenhosas, com cultivos
agrícolas, pastagens e, ou, animais, com intuito de obter benefícios das interações ecológicas e
econômicas resultantes (NAIR, 1993). Para o sucesso destes sistemas, é necessário que se realize o
acompanhamento de seu desenvolvimento para que as interações entre os componentes não prejudiquem
a longevidade do pasto e a exploração florestal. Dessa forma, faz-se necessário a realização de práticas
de manejo, como o desbaste, mesmo em sistemas com espaçamento bastante amplos.
O desbaste é utilizado nos SAFs, assim como em qualquer tipo de sistema florestal de produção,
com a finalidade de concentrar o potencial de produção em um número cada vez menor de indivíduos,
favorecendo, assim, a produção de madeira de melhor qualidade que possa ser utilizada para serraria e,
ou, poste para eletrificação. Ademais, esta prática é uma importante estratégia para a retomada do
crescimento de um povoamento florestal (SILVA et al., 2012) e como forma de aumentar a transmitância
da radiação fotossinteticamente ativa para maior produção forrageira (OLIVEIRA NETO e PAIVA,
2010).
Em geral, para a realização do desbaste, é necessário definir o método ou tipo de desbaste, a
intensidade do desbaste (quantidade em número de árvores, área basal e/ou volume), além da definição
do momento adequado para se realizar esta atividade. Desbastes precoces podem acarretar em um
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crescimento excessivo de copa e galhos em detrimento do fuste (DIAS, 2005). Entretanto, para os SAFs,
estas informações ainda são elementares, necessitando de uma maior busca por informações científicas
para nortear a pratica do desbaste dos indivíduos arbóreos nestes sistemas (OLIVEIRA NETO e PAIVA,
2010). Desta forma, objetivou-se com este estudo determinar a idade técnica para desbaste do
componente arbóreo em três sistemas agroflorestais no município de Viçosa, MG.
2. Material e Métodos
O estudo foi conduzido em 3 sistemas agroflorestais no município de Viçosa – MG, implantados
entres os anos de 2007 e 2009. O elemento arbóreo foi plantado no espaçamento 8x3m, utilizando dois
tipos de clones de Eucalyptus sp. Na Tabela 1, podem ser visualizadas as espécies do componente
arbóreo, bem como o tamanho da área de cada sistema.
Tabela 1: Componentes arbóreo, ano de implantação e área dos sistemas estudados
Sistema

Arbóreo

Ano de Implantação Área (ha)

A

E. saligna

2007

0,93

B

E. urophylla x E. grandis

2008

2,63

C

E. urophylla x E. grandis

2009

4,95

No ano 0, foi utilizado para o plantio do eucalipto de todos os sistemas 0,2 Kg.cova-1 de NKP
(06-30-06). Três meses após o plantio, realizou-se a adubação de cobertura com 0,160 Kg/planta de
NPK (20-05-20).
A amostragem foi aleatória nos cinco sistemas, utilizando unidades amostrais de 750 m² de área.
No total, foram lançadas 22 parcelas, distribuídas proporcionalmente aos anos e à área de plantio. Em
todas as parcelas foram mensuradas a circunferência a 1,3 m de altura (CAP) e a altura total das árvores
por meio do hipsômetro digital Vertex IV. As medições foram realizadas nos anos de 2012 a 2015,
sempre nos meses de setembro e outubro.
No ano inicial e final de medição (2012 e 2015), foram abatidas e cubadas três árvores-amostra
por classe de diâmetro para a determinação da equação de volume, seguindo o modelo proposto por
Schumacher & Hall. Para avaliar o desempenho do modelo ajustado, foram calculados o coeficiente de
determinação ajustado (𝑅𝑅̅ ²) e erro padrão residual (𝑠𝑠𝑦𝑦.𝑥𝑥 ) a partir o software Statistica 13 (STATSOFT,
INC., USA).

Para projetar o crescimento em nível de povoamento de cada sistema em função da idade, foi
ajustado o modelo Logístico, utilizando o software CurveExpert, versão 1.4. O modelo foi avaliado com
as mesmas medidas de precisão utilizadas na determinação da equação de volume.

A avaliação da idade técnica de desbaste foi feita com base na máxima produtividade em volume
de madeira por unidade de área. Neste ponto, tem-se que o Incremento Médio Anual (IMA) é igual ao
Incremento Corrente Anual (ICA), determinando o momento adequado de desbaste (CAMPOS &
LEITE, 2013).
3. Resultados e Discussão
A equação de volume proposta por Schumacher & Hall apresentou ajuste satisfatório ao se
analisar as medidas de precisão (𝑅𝑅̅ 2 =0,98 e 𝑠𝑠𝑦𝑦.𝑥𝑥 =0,05). De igual modo, o modelo Logístico foi capaz de
descrever satisfatoriamente o crescimento dos três SAFs (Tabela 2).
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Tabela 2: Parâmetros, coeficiente de correlação e erro padrão residual para o modelo Logístico
Sistemas

α

β

γ

A

455,1909

215,4397

0,0985

B

223,8157

123,9033

0,0928

C

227,3085

303,5867

0,1358

̅ ²(%)
R
88,74

44,30

70,06

39,64

70,39

47,83

Sy.x

Após a determinação dos parâmetros do modelo, foram obtidos o incremento médio anual
(m³.ha .ano-1) e o incremento corrente anual (m³. ha-1) para determinação da idade técnica de desbaste,
conforme Figura 1.
-1

Figura 1: Incremento Corrente Anual (ICA) e Incremento Médio Anual (IMA) para os SAFs.
Considerando a linha contínua como a idade do sistema na medição de 2015, e a linha pontilhada
como a projeção de IMA e ICA para o futuro, verifica-se que o Sistema A já ultrapassou sua idade
técnica de desbaste. Deste modo, entende-se que a competição está afetando o crescimento do
componente arbóreo do sistema (CAMPOS & LEITE, 2013). Para este sistema, o desbaste deveria ter
sido realizado próximo aos 80 meses. Já os demais sistemas ainda não atingiram sua idade técnica de
desbaste, devendo ocorrer também próximo aos 80 meses para o sistema B e próximo aos 64 meses para
o sistema C.
Em estudo realizado por Barbosa (2015), encontrou-se uma ITC de 63 meses para um híbrido
de E. camaldulensis x E. grandis implantado em um SAF na cidade de Vazante-MG, para espaçamento
de 9,5x2 m. Já Paula et al. (2013), encontrou uma ITC de 47 a 48 meses, para um híbrido natural de E.
camaldulensis na mesma área de estudo, entretanto em espaçamentos mais adensado (3,6x2,5 m e
3,3x3,3 m). Desta forma, nota- se que quanto menor a área útil da planta, menor é a idade técnica de
desbaste dos indivíduos arbóreos que compõem o sistema.
Segundo Ofugi et al. (2008), os sistemas agroflorestais com uma densidade populacional de 250
a 350 árvores/ha, proporcionam maior ganho em diâmetro quando comparado a monoculturas florestais
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com 1.666 árvores/ha. Desta forma, pode-se colher postes para eletrificação aos 8 anos e toras para
serraria aos 12 anos. Esses produtos apresentam maior valor agregado e podem atingir um valor de até
seis vezes o valor da madeira para energia.
Assim, é imprescindível que se realize o desbaste no momento e na intensidade correta para que
a produção futura não seja comprometida por uma ação mal executada (CAMPOS & LEITE, 2013), e
para favorecimento do desenvolvimento adequado do pasto.
4. Conclusões
O modelo Logístico é capaz de descrever satisfatoriamente o crescimento em volume do
componente arbóreo dos sistemas.
Nos SAFs com espaçamento 8 x 3 metros, a idade técnica para desbaste ocorre de 64 a 80 meses
desde a sua implantação, indicando a necessidade de intervenção antes que o sistema atinja esta idade,
caso se almeje madeira para serraria ou poste para eletrificação.
5. Agradecimentos
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Resumo

A modelagem a partir da aplicação de redes neurais artificiais, ou RNA’s, vem se mostrando
consistente para resolução de diversos problemas, porém pouco se sabe sobre sua aplicação para
estimativa da capacidade produtiva do sítio. O presente trabalho objetivou avaliar a estimativa
da classificação de sítios florestais utilizando RNA’s, considerando a apresentação de diferentes
arquiteturas de padrões no treinamento. Utilizou-se informações de inventário florestal contínuo
(IFC) de uma povoamento localizado no norte de Minas Gerais. Para gerar e validar as RNA’s
para classificação de sítios florestais, foram avaliadas três estruturas de dados para o treinamento:
estrutura 1 (IFC1-IFC2, IFC2-IFC3, ..., IFCn-1-IFCn) estrutura 2 (IFCn-1-IFCn e IFCn- IFCn-1) e
estrutura 3 (IFC1-IFC2, IFC1-IFC3, ..., IFC2-IFC3, IFC2-IFCn). No treinamento das RNA’s as
variáveis de entrada foram idade em duas ocasiões e altura dominante em uma ocasião. A saída
da rede neural foi a altura dominante em uma segunda ocasição. Esses resultados foram avaliados
quanto a dispersão dos resíduos, raiz quadrada do erro quadrático médio e correlação de Pearson.
As RNA’s treinadas foram utilizadas para estimar a altura dominante aos 72 meses (índice de
sítio). Os sítios foram classificados considerando amplitude de cinco metros e realizou-se a
análise de estabilidade da classificação. Independentemente da estrutura de padrões apresentadas
no treinamento foi possível obter bons resultados na estimativa de altura dominante utilizandose RNA’s. A estrutura 2 de padrão de dados mostrou-se mais consistente para a classificação de
sítios considerando-se a estabilidade da classificação.
Palavras-chave: Inteligência artificial, Índice de sítio, estabilidade de índice de sítio.

1. Introdução
A classificação da capacidade produtiva do sítio florestal é um elemento importante para o
manejo de florestas plantadas, pois serve de subsídio para tomada de decisão no planejamento florestal,
a exemplo da formulação de estratégias no manejo silvicultural e elaboração de modelos de prognose e
crescimento (CAMPOS; LEITE, 2013). Sua estimativa pode ser obtida a partir de métodos diretos, que
em sua maioria são baseados na construção de curvas de índice de sítio, expressando em termos médios
o crescimento em altura das árvores dominantes a partir de uma idade de referência (SCOLFORO,
2006).
A média das altura das árvores dominantes é, então, uma variável importante para a classificação
de sítios florestais pelos métodos diretos, pois a partir de sua relação com a idade do povoamento obtémse a estimativa do índice de sítio (S) para determinada área (CAMPOS; LEITE, 2013). A forma clássica
de estimar o S dá-se a partir do ajuste de modelos de regressão. Entretanto, para mensuração florestal, a
modelagem a partir da aplicação de redes neurais artificiais (RNA’s) vem se mostrando cada vez mais
consistente para resolução de diversos problemas, a exemplo dos trabalhos de Alcântara (2015); Binoti
et al. (2013); Binoti (2012); Cosenza et al. (2015); Silva (2015). De acordo com Haykin (2001), uma
das aplicações das RNA’s consiste justamente na aproximação de funções desconhecidas (f(x)), de
modo a descrever o comportamento dos pares de variáveis de entrada e saída {(x1, y2), (x2, y2),..., (yn,
xn)}.
Apesar dos bons resultados obtidos com a aplicação das RNA’s na mensuração florestal, para o
caso da estimativa da capacidade produtiva são encontrados poucos trabalhos e, com isso, pouco se sabe
sobre a estrutura ideal de padrões de dados a serem apresentados no treinamento da rede neural. Dessa

290

forma, a avaliação de diferentes estruturas de dados para a modelagem por RNA’s para obter o índice
de sítio pode figurar como uma contribuição interessante para trabalhos futuros sobre tal tema.
Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a estimativa de índices de locais para
classificação de sítios florestais utilizando redes neurais artificiais, considerando a apresentação de
diferentes estruturas de padrões de dados no treinamento.
2. Material e Métodos
Utilizou-se pares de dados de idade (ID) e altura dominante (HD) de parcelas permanentes
medidas em um maciço florestal localizado na região norte de Minas Gerais, cujo espaçamento de
plantio é igual a 3 x 3 m. Os dados são oriundos da medição de 37 parcelas de inventário florestal
contínuo (IFC) realizado em 5 ocasiões (aos 24, 36, 48, 60, 72 meses).
Os dados de altura dominante e idade foram organizados em três tipos de estrutura: (1) de forma
que cada medição fosse pareada com a medição realizada no ano posterior, ou seja, IFC1-IFC2, IFC2IFC3, ..., IFCn-1-IFCn; (2) de forma que cada medição fosse pareada com a medição realizada no ano
posterior, ou seja, IFC1-IFC2, IFC2-IFC3, ..., IFCn-1-IFCn e de forma que cada medição fosse pareada
com a medição realizada no ano anterior, ou seja, IFCn-IFCn-1, ..., IFC3-IFC2, ..., IFC2-IFC1; (3) de forma
que cada medição fosse pareada com todas as medições posteriores, ou seja, IFC1-IFC2, IFC1- IFC3,...,
IFC1-IFCn, IFC2-IFC3, ...., IFC2-IFCn. Dessa maneira, as redes neurais foram treinadas com três variáveis
de entrada: Idade 1 (ID1); Idade 2 (ID2); e Altura dominante 1 (HD1). A variável de saída para cada uma
das estruturas descritas foi Altura dominante 2 (HD2) para cada parcela (Parc.) (Tabela 1).
Tabela 1 – Exemplos de estruturas de dados em cada método considerado para as parcelas 1 e 2. (Fonte:
os autores).
Estrutura 1
Parc. ID1 ID2 HD1
1
30 48 14.2
1
48 53 22.1
1
53 67 23.4
2
30 48 14.0
2
48 53 20.7
2
53 67 22.9

HD2
22.1
23.4
24.4
20.7
22.9
23.9

Estrutura 2
Parc. ID1 ID2 HD1
1
30 48 14.2
1
48 53 22.1
1
53 67 23.4
1
48 30 22.1
1
53 48 23.4
1
67 53 24.4
2
30 48 14.0
2
48 53 20.7
2
53 67 22.9
2
48 30 20.7
2
53 48 22.9
2
67 53 23.9

HD2
22.1
23.4
24.4
14.2
22.1
23.4
20.7
22.9
23.9
14.0
20.7
22.9

Estrutura 3
Parc. ID1 ID2 HD1
1
30 48 14.2
1
30 53 14.2
1
30 67 14.2
1
48 53 22.1
1
48 67 22.1
1
53 67 23.4
2
30 48 14.0
2
30 53 14.0
2
30 67 14.0
2
48 53 20.7
2
48 67 20.7
2
53 67 22.9

HD2
22.1
23.4
24.4
23.4
24.4
24.4
20.7
22.9
23.9
22.9
23.9
23.9

O software utilizado para o treinamento e aplicação das RNA’s foi o Neuroforest®, versão 3.3.
Para cada estrutura foram treinadas cinco RNA’s do tipo Multilayer Perceptron, com o algoritmo
Resilient Propagation, oito neurônios na camada intermediária e um na camada de saída. As funções de
ativação utilizadas nas camadas oculta e de saída foram tangente hiperbólica e sigmoidal,
respectivamente.
Foram considerados, aleatoriamente, 70 % dos dados para o treinamento e 30 % para validação.
O critério de parada do processamento foi um número de ciclos igual à 5.000. Ao fim de cada
processamento de cada estrutura, a RNA de melhor desempenho foi armazenada. Neste caso, a avaliação
das redes neurais treinadas foi feita com auxílio do gráfico de dispersão dos resíduos e das estatísticas
de raiz quadrada do erro quadrático médio (RQME) e correlação de Pearson (𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦̂ ). Em seguida estas
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RNA’s foram aplicadas a uma base dados onde a saída foi a altura dominante de cada parcela na idade
índice (72 meses), de modo a obter o índice de local ou site (S).
As estimativas de índice de local obtidas pelas RNA’s em função de cada estrutura de padrões
de dados foram classificadas a partir da Equação (1), onde: int(.) é uma função que retorna o valor inteiro
de um número real; S é o índice de sítio estimado pela RNA (em metros); e amp é a amplitude de cada
classe de sítio considerada, sendo igual a 5 metros para o presente estudo.
S
) ∗ amp
amp

(1)

Classe = int (

Os resultados de classificação do índice de sítio foram submetidos a análise de estabilidade,
conforme sugerido por Scolforo (2006). Neste caso, considerou-se quatro intervalos de últimas
medições, ou seja:(1) IFC1 a IFC5; (2) IFC2 a IFC5; (3) IFC3 a IFC5; e (4) IFC4 e IFC5. A melhor estrutura
de dados para treinamento de redes neurais com vistas à classificação da capacidade produtiva foi
escolhida então em razão de sua estabilidade para a classificação de sítio.
3. Resultados e Discussão
Os resultados das etapas de treinamento e validação das RNA’s testadas foram satisfatórios para
todas as estruturas de dados consideradas (Tabela 2). Em termos de bias, RQEM, variância do erro e
correlação de Pearson (𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦̂ ), a RNA que considerou a estrutura 2 de dados de treinamento gerou
resultados ligeiramente melhores, tanto para a etapa de treinamento quanto para a de validação. A
validação é especialmente importante, pois seus resultados indicam se a RNA terá capacidade de
fornecer saídas adequadas para diferentes padrões de entrada (BINOTI, 2012).
Tabela 2 – Estatísticas de treinamento e validação para as redes neurais obtidas considerando cada
estrutura de dados. (Fonte: os autores).
Estrutura
1
2
3

Análise
Treino
Validação
Treino
Validação
Treino
Validação

Saída
HD
HD
HD
HD
HD
HD

Bias
22,56
22,19
21,49
21,44
23,20
22,73

RQME
22,81
22,58
21,83
21,82
23,39
22,99

Variância
11,52
17,83
14,71
16,65
9,00
11,89

𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦̂

0,8761
0,8738
0,9047
0,9013
0,8500
0,7721

Ainda, pela avaliação dos histogramas de resíduos (Figura 1), é possível observar que não houve
grandes diferenças quanto aos treinamentos realizados considerando as estruturas de dados propostas e
que estimativas das RNA’s geradas não foram tendenciosas. Pode-se perceber que as distribuições dos
resíduos provenientes do treinamento e generalização da RNA concentraram-se no intervalo de erro
entre -20% e 20%.
As quantidades de padrões apresentados em cada época de treinamento foram iguais a 134, 278
e 259, para as estruturas 1, 2 e 3, respectivamente. De acordo com Braga et al. (2007), uma das opções
para se buscar uma melhoria no desempenho das redes neurais artificiais é justamente apresentar uma
variedade maior de padrões de entrada para a RNA. Assim, para o trabalho em questão, pode-se
considerar que os padrões existentes na estrutura 1 de dados foi suficiente para que a rede neural pudesse
ser treinada com performance similar às redes treinadas com um conjunto maior de observações de
entrada.
Em relação à estabilidade de classificação de sítios para cada parcela observada, a aplicação da
RNA treinada considerando a estrutura 2 apresentou uma maior estabilidade que as demais RNA’s ao
se considerar a análise das três últimas e das duas últimas medições, não sendo inferior em nenhum dos
intervalos considerados (Figura 2). A estrutura 3 foi a que apresentou o pior desempenho.
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Pode-se, ainda, notar que houve uma maior estabilidade para todas as RNA’s com a diminuição
da quantidade de últimas medições consideradas, o que já era esperado, conforme padrão apresentado
por Machado et al. (1997). Os autores justificam a melhor estabilidade da classificação de sítio para as
medições realizadas nas idades mais avançadas de maciços florestais pelo fato destes tenderem a
apresentar padrões de crescimento em altura mais definidos a medida que se tornam mais velhos.
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Figura 1 – Dispersão percentual e histograma de frequência percentual dos erros a partir das estimativas
feitas pelas RNA’s treinadas pelos métodos 1, 2 e 3. (Fonte: os autores).
O melhor resultado em relação à estabilidade para a RNA treinada com a estrutura 2 pode ter
sido em função de que a organização dos dados proporcionou a apresentação de padrões que
favoreceram a capacidade de generalização desta RNA. Dessa forma, a apresentação da idade de
referência (72 meses) para estimativa do índice de sítio, resultou em uma maior estabilidade para as
parcelas ao longo do acompanhamento das medições do IFC.
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Figura 2 - Estabilidade da classificação de sítios obtida com os métodos 1, 2 e 3 em função da
quantidade de observações de IFC / parcela. (Fonte: os autores).
4. Conclusões
Pode-se concluir que: (1) a estrutura de dados não altera substancialmente o comportamento das
redes neurais artificiais para a estimativa de índices de local a partir de dados de idade e altura dominante
por parcela; (2) a estrutura 2 de padrões de dados de entrada da rede neural apresenta uma maior
estabilidade em termos da classificação de índices de sítio ao longo das medições de uma mesma parcela.
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Resumo
As árvores desempenham papéis importantes nos ambientes urbanos, sendo um deles a
minimização das mudanças climáticas, pois são organismos capazes de compensar as
emissões de gases de efeito estufa. Por isso, faz-se necessário conhecer o potencial de
estoque de carbono dos indivíduos de variadas espécies, pois essa informação pode ser
utilizada para auxiliar na escolha dos indivíduos que serão implantados em projetos de
arborização urbana. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o estoque e o Incremento
Periódico Anual em Carbono (IPAC) das árvores que compõem um arboreto localizado
no campus-sede da Universidade Federal de Viçosa. Foram medidos os indivíduos com
DAP mínimo de 5,0 cm, em 2011 e 2014. A altura total dos indivíduos foi medida com
hipsômetro Forest Vertex e o CAP com fita métrica. Em 2011, o estoque de carbono foi
de 56,130 tC e a espécie que mais se destacou foi a Spathodea campanulata P. Beauv.,
com estoque de 18,868 tC, seguida pelas espécies Cedrela fissilis Vell., Peltophorum
dubium (Spreng.) Taub. e Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna, que estocaram, cada
uma, cerca de 3,000 tC. O estoque de carbono em 2014 foi de 67,839 tC, sendo que
3,035 tC foram correspondentes ao ingresso de novos indivíduos. O IPAC médio,
considerando os indivíduos inventariados nos dois anos, foi de 2,973 tC.ano-1, sendo
que as espécies Lecythis pisonis Cambess., Ficus sp., Mangifera indica L. e C. speciosa
foram as que tiveram maiores incrementos por indivíduo. Estas espécies devem ser
recomendadas para com fins paisagísticos associados à estocagem de carbono no
ambiente urbano.
Palavras-chave: Árvores urbanas; Estoque de carbono; Mitigação biológica;
Mudanças climáticas.
1. Introdução
O componente arbóreo possui importância destacada no ambiente urbano, pois pode contribuir
dinamizando a paisagem, atraindo a fauna, e melhorando a qualidade ambiental, com diminuição do
calor, elevação da umidade, melhoria da qualidade do ar e diminuição do nível de ruídos (COSTA e
MACHADO, 2009; GENGO e HENKES, 2013). As árvores utilizadas com fins ornamentais nesses
ambientes também se mostram eficientes na estocagem de carbono, tornando evidente o importante
papel desempenhado por elas na redução dos níveis de Gases de Efeito Estufa (GEE) (NOWAK e
CRANE, 2002).
O “Protocolo de Árvores Urbanas”, criado pela Agência de Registros de Ações de Controle
Climático da Califórnia, reforça a importância na neutralização de GEE nesses ambientes (CCAR,
2008). Assim, o conhecimento do potencial de estoque de carbono de distintas espécies é de suma
importância para guiar o planejamento e escolha do componente arbóreo em um projeto de arborização
urbana.
Alguns estudos têm quantificado o carbono fixado pelos indivíduos arbóreos urbanos, como
Brun (2012) que avaliou o potencial de estoque em Sibipiruna (Poincianella pluviosa var.
peltophoroides (Benth.) L. P. Queiróz) na região de Maringá (PR), Santos et al. (2013) que avaliou o
estoque em indivíduos de um fragmento florestal no parque urbano Tucumã, em Rio Branco (AC) e
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Brianezi (2013) que realizou o balanço de emissão e remoção de gás carbônico no campus-sede da
Universidade Federal de Viçosa (MG).
Conhecer o estoque de carbono não é suficiente para embasar a tomada de decisão sobre a
utilização de espécies em áreas urbanas. Para tal, é necessário se conhecer a dinâmica de crescimento
das espécies, além do incremento de carbono na sua biomassa ao longo do tempo. Diante disso, avaliouse no presente estudo a dinâmica em carbono das árvores de um arboreto do campus-sede da
Universidade Federal de Viçosa, para identificação do potencial de estocagem de carbono pelas
espécies.
2. Material e Métodos
A cidade de Viçosa localiza-se entre as coordenadas geográficas 20° 44’ S e 20° 47’ S de latitude
e 42° 52’ W e 42° 50’ W de longitude, com altitude média de 721 metros e clima Cwa (Köeppen),
mesotérmico com chuva mal distribuída durante o ano, sendo os verões quentes e chuvosos e os invernos
frios e secos (PORTES et al., 2009). A precipitação pluviométrica média acumulada anualmente é de
1.405 mm (OLIVEIRA et al., 2007) e a temperatura varia entre máximas de 28,1°C e mínimas de 15,5°C
(GASPAR et al., 2014).
O estudo foi realizado em um arboreto do campus-sede da Universidade Federal de Viçosa, em
Viçosa (MG), conhecido como “Arboreto da Reitoria”, onde indivíduos de espécies lenhosas e palmeiras
arbóreas, com no mínimo 5 centímetros de Diâmetro à Altura do Peito (DAP) foram inventariados em
2011 e 2014. A altura total (Ht) dos indivíduos foi mensurada por meio do hipsômetro Forest Vertex® e
a Circunferência à Altura do Peito (CAP) com o auxílio de fita métrica. A identificação dos mesmos foi
feita mediante coleta de material vegetativo para análise no setor de Dendrologia da própria instituição
e a nomenclatura dos binômios obtida na base MOBOT (2012).
A partir do inventário, o estoque de carbono nos fustes e galhos para os indivíduos lenhosos (1),
e das estirpes para as palmeiras (2), em kg, foi estimado utilizando as Equações 1 e 2 geradas por
Brianezi (2013):
Ln CFuste e Galhos = - 0,906586 + 1,60421 * Ln(DAP) + 0,37162 * Ln(Ht) (1)
Ln CEstirpes = - 4,46988 + 1,99082 * Ln(DAP) + 1,06420 * Ln(Ht)

(2)

Em que:
Cfuste e galhos: estoque de carbono na biomassa área de indivíduos lenhosos, em kg;
CEstirpes: estoque de carbono na biomassa área de indivíduos palmeiras, em kg;
DAP: diâmetro a altura do peito, em cm;
Ht: altura total, em m.
O cálculo do Incremento Periódico Anual de Carbono (IPAC), em kg C/ano, foi realizado a partir
da Equação 3:
IPAC = (Cf - Ci)/P

(3)

Em que:
Cf: : estoque de carbono total em 2014;
Ci: estoque de carbono total em 2011;
P: período de tempo entre as quantificações (3 anos).
3. Resultados e Discussão
Em 2011 foram avaliados 130 indivíduos de 41 espécies distintas, não sendo inventariado
nenhum indivíduo de palmeira. O estoque de carbono nos fustes e galhos encontrado no referido ano foi
de 56,130 tC e a espécie que mais se destacou foi a Spathodea campanulata P. Beauv., com estoque de
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18,868 tC, seguida pelas espécies Cedrela fissilis Vell., Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. e Ceiba
speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna que estocaram, cada uma, cerca de 3,000 tC.

Estoque de Carbono (tC)

Dos indivíduos medidos em 2011, 127 foram remedidos em 2014, 3 morreram e 7 ingressaram
no inventário, sendo que dentre esses, um é da classe palmeira e dois não foram identificados. O estoque
de carbono para o ano de 2014 foi de 67,839 tC, sendo que 3,035 tC é referente ao ingresso de novos
indivíduos. Cabe ressaltar que 0,245 tC, de 2011, é referente aos 3 indivíduos que morreram. O IPAC,
considerando os indivíduos inventariados nos dois anos, foi de 2,973 tC.ano-1 (Figura 1).

70,000
3,035

65,000

Ingresso
8,919

60,000
55,000
50,000

56,130

55,885

2011

2014

Crescimento
(indivíduos)
Estoque de carbono

Ano de medição

Figura 1. Comparação entre o estoque de carbono dos indivíduos do Arboreto da Reitoria nos anos de
2011 e 2014.
Ao se comparar o estoque de carbono dos indivíduos inventariados em ambos os anos foi
possível observar que as espécies Lecythis pisonis, Ficus sp., Mangifera indica e C. speciosa se
destacaram com os maiores IPAc por indivíduo presente no local e, em contrapartida as espécies Luehea
grandiflora, Cecropia hololeuca, Morus nigra, Aspidosperma polyneuron e Sapium glandulosum
tiveram os menores IPAc por indivíduo (Tabela 1).
Tabela 1. Incremento total por espécie, número de indivíduos e Incremento periódico anual de carbono
por individuo das espécies presentes no Arboreto da Reitoria.
Espécie
Lecythis pisonis Cambess.
Ficus sp.
Mangifera indica L.
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Spathodea campanulata P. Beauv.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Caesalpinia echinata Lam.
Swietenia macrophylla King
Cedrela fissilis Vell.
Eugenia sp.
Anadenanthera macrocarpa (Bent.) Brenan
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.

Incremento total
(kgC)
743,308
214,096
637,346
369,527
405,618
3196,028
105,025
206,768
358,809
704,137
243,395
344,195
112,917

Número de
Indivíduos
2
1
3
2
3
25
1
2
4
8
3
5
2

IPAc.ind-1
(kgC)
123,885
71,365
70,816
61,588
45,069
42,614
35,008
34,461
29,901
29,339
27,044
22,946
18,820
Continua...
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Continuação. Tabela 1.
Espécie
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
Ficus mexiae
Trichilia sp.
Erythrina speciosa Andrews
Persea americana Mill.
Peschiera sp.
Holocalyx balansae Micheli
Colubrina glandulosa Perkins
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Handroanthus serratifolia (Vahl) S.O.
Grose
Platymiscium pubescens (Micheli)
var.pubescens
Caesalpinia peltophoroides Benth.
Senna macranthera (DC.EX Collad.)
H.S.Irwin&Barneby
Prunus sp.
Lonchocarpus sp.
Araucaria columnaris (J.R. Forst.) Hook
Enterolobium timbouva (Mart.)
Clitoria fairchildiana R.A. Howard
Esenbeckia leiocarpa Engl.
Tabebuia chrysotricha (Mart.ex DC.)
Standl.
Tabebuia impetiginosa (Mart.ex DC.)
Standl.
Allophilus sp.
Eugenia uniflora L.
Luehea grandiflora Mart.
Cecropia hololeuca Miq.
Morus nigra L.
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.
Sapium glandulosum (L.) Morong

Incremento total
(kgC)
224,359
54,144
46,727
177,950
86,549
82,861
121,219
77,222
38,162

4
1
1
4
2
2
3
2
1

IPAc.ind-1
(kgC)
18,697
18,048
15,576
14,829
14,425
13,810
13,469
12,870
12,721

178,581

5

11,905

61,599

2

10,267

265,024

11

8,031

22,040

1

7,347

19,875
18,874
36,275
122,837
32,679
15,932

1
1
2
7
2
1

6,625
6,291
6,046
5,849
5,446
5,311

15,098

1

5,033

29,203

2

4,867

37,611
49,137
11,403
9,865
8,409
6,184
5,597

3
4
1
1
1
1
1

4,179
4,095
3,801
3,288
2,803
2,061
1,866

Indivíduos

4. Conclusões
A estocagem de carbono varia entre as espécies. O Incremento Periódico de Carbono chega a
ser dez vezes maior quando se compara as de maior e menor potencial de estocagem.
As espécies L. pisonis, Ficus sp., M. indica e C. speciosa são as que apresentam maior
incremento de carbono. Devendo ser recomendadas com fins paisagísticos associados à estocagem de
carbono no ambiente urbano. Por outro lado as espécies M. nigra, A. polyneuron e S. glandulosum foram
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as que apresentam menor estocagem de carbono e devem ser evitadas quando se deseja conciliar o
paisagismo com a neutralização de carbono.
As estimativas obtidas neste estudo podem ser usadas como referência para o estabelecimento
de projetos de neutralização de carbono em ambientes verdes urbanos, como contribuição à mitigação
das mudanças climáticas e geração de serviços ambientais à população.
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Resumo
A Floresta Amazônica é reconhecida quanto ao valor ecológico e econômico da sua vegetação.
O uso sustentável das espécies madeireiras é norteado pela aplicação do manejo florestal, onde
dentre os parâmetros de caracterização, destaca-se a distribuição diamétrica, sendo a melhor
forma de descrevê-la por meio do emprego de funções de densidade probabilística. Este
trabalho teve por objetivo ajustar diferentes modelos de distribuição diamétrica para a espécie
Protium heptaphyllum (March) na Floresta Estadual do Amapá. O trabalho foi executado no
Módulo IV da Floresta Estadual do Amapá. O método de amostragem empregado foi de área
fixa, representado por uma parcela quadrada. Para a modelagem da estrutura diamétrica, foram
ajustados os principais modelos empregados para tal fim na área florestal, todos tendo como
base uma função densidade de probabilidade. Foram observados 40 indivíduos da espécie, para
a estatística descritiva, quantificou-se os valores para a média, mediana e moda do diâmetro
com 21,00 cm, e 20,53 cm e 13,37 cm, respectivamente. Todas as funções probabilísticas
testadas apresentam bom ajuste para representar a distribuição diamétrica para a espécie
Protium heptaphyllum (March) no módulo IV da Floresta Estadual do Amapá, com destaque
para a função Hiperbólica e Gamma.
Palavras-chave: Manejo florestal; Estrutura; Espécie madeireira.

1. Introdução
A Floresta Amazônica é reconhecida quanto ao valor ecológico e econômico da sua
vegetação.É possível identificar variações em sua constituição que são derivadas das oscilações de
tipos de solos, relevo, além da flexibilização nos níveis de umidade estabelecida em determinadas
regiões.
Diante de tais variações edafoclimáticas, estudos que visam quantificar e entender o
desenvolvimento de espécies madeireiras são essenciais para manutenção da biodiversidade. Tais
estudos, subsidiam o uso sustentável dos recursos da floresta de modo a garantir a perpetuação de suas
funções ecológicas.O uso sustentável das espécies madeireiras é norteado pela aplicação do manejo
florestal, que contempla a caracterização da estrutura de uma floresta para valorizar os produtos
gerados.
Dentre os parâmetros de caracterização, destaca-se a distribuição diamétrica, a qual é definida
pela proporção do número de árvores por unidade de área e por intervalo de classes de diâmetro. A
distribuição diamétrica permite a avaliação prévia de condições dinâmicas da floresta, permitindo
previsões futuras quanto ao desenvolvimento da comunidade vegetal (SIMINSKI et al., 2004).
A melhor forma de descrever a estrutura diamétrica de uma floresta ou de uma espécie é por
meio do emprego de funções de densidade probabilística (FDP), sendo a principal característica das
distribuições diamétricas é o emprego de modelos de distribuição contínua ou função densidade de
probabilidade (CAMPOS; LEITE, 2009).
Estudos da distribuição diamétrica em populações em florestas nativas, em especial na
Amazônia, são essenciais para orientar ações de uso sustentável, por subsidiar a caracterização do
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comportamento das espécies madeireiras em classes de tamanho, desde a regeneração ao diâmetro
mínimo de corte permitido por lei.
Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo ajustar diferentes modelos de distribuição
diamétrica para a espécie Protium heptaphyllum (March) na Floresta Estadual do Amapá.
2. Material e Métodos
Caracterização da área de Estudo
O estudo foi executado no Módulo IV da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), distante
471 km da capital Macapá. Esse módulo contempla uma área de aproximadamente 9.739,7 km²,
localizado na região norte do Estado e abrange os municípios de Calçoene e Oiapoque.
O clima da região é classificado como Amw’, segundo Koppen. A precipitação acumulada
durante o ano é de aproximadamente 3.233 mm, sendo o mês de setembro o período menos chuvoso e
o mês de maio o período mais chuvoso. A temperatura apresenta uma baixa amplitude térmica, de 24,8
± 0,15 °C no mês mais frio a 26,9 ± 0,10 ºC no mês mais quente (GOMES SOBRINHA;SOTTA,
2011).
Grande parte do solo da região do Módulo IV pertence ao grupo Latossólico, ocorrendo
predominância dos Latossolos Vermelho Amarelos derivados de rochas Pré-Cambrianas e de
sedimentos terciários(IEPA, 2006).A vegetação é constituída predominantemente por floresta
ombrófila densa de terra firme, seu dossel está entre 30 e 35 m de altura, possuindo espécies
emergentes que podem atingir até 45 m de altura.
Métodos de pesquisa
O método de amostragem empregado foi de área fixa, representado por uma parcela quadrada
(100 x 100 m). Nessa parcela foi realizado o censo dos indivíduos arbóreos da espécie Protium
heptaphyllum (March) - Breu Branco, obedecendo a um nível de inclusão de Diâmetro a altura do
peito a 1,30 m do solo (DAP) ≥ 5 cm.
Foi realizado um reconhecimento prévio em campo dos indivíduos arbóreos da espécie
Protium heptaphyllum (March) - Breu Branco. Após isso, o material botânico fértil foi coletado e
identificado em herbário da Universidade Federal do Amapá.
Análise dos Dados
Para a análise da estrutura diamétrica, um primeiro esforço foi despendido em um
levantamento quantitativo dos elementos que a compõe. Nesse sentido, foram computadas algumas
estatísticas descritivas para serem obtidas informações preliminares das características dessa estrutura.
Foram definidos o número de classes de diâmetro e seus respectivos intervalos para as
espécies Protium heptaphyllum (March), por meio do procedimento proposto por Sturges utilizado por
Spiegel (2006).Posteriormente, foram gerados histogramas de frequências do número de indivíduos
por hectare por classe de diâmetro.
Para a análise do emprego dos modelos de distribuição diamétrica, os dados das espécies
formaram uma base de dados discriminada aleatoriamente para ajuste e validação, resultando na
divisão de 50% da base de dados.
Para a modelagem da estrutura diamétrica, foram ajustados os principais modelos empregados
para tal fim na área florestal, todos tendo como base uma função densidade de probabilidade (FDP).

Tabela 1 – Funções de densidade probabilísticas testadas para descrever a distribuição diamétrica para
uma comunidade arbórea na Floresta Estadual Do Amapá.
Denominação
Função de Densidade de Probabilidade
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Normal
Log-normal
Gamma
Weibull 3P
Beta

Hiperbólica
Em que: f(x)= função densidade da variável x; x =variável aleatória; xmin e xmax= valores mínimos e
máximos da variável aleatória; e =exponencial; ²= variância; = desvio-padrão; =média; Γ =função
gama; e =parâmetros a serem estimados; a = parâmetro de locação; b = parâmetro de escala; c =
parâmetro de forma; ε = parâmetro de locação; λ = parâmetro de escala; δ e γ = determinam a forma da
distribuição.
Para realizar o ajuste para a obtenção dos parâmetros das funções de densidade probabilística,
foi criada uma planilha no software MS Excel 2013, para obtenção das frequências por classe
diamétrica. Com a obtenção desses valores as FDP foram ajustadas com o auxílio da ferramenta
"Solver", a qual utilizou o algoritmo de gradiente reduzido generalizado (GRG) na interação dos
parâmetros das funções.
Após os ajustes das funções, aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) a um nível de
5% de probabilidade a fim de conhecer qual função melhor descreveu a distribuição das classes
diamétricas, assumindo-se como hipótese nula (H0): que as frequências observadas e as estimadas
pelas Fdp’s não diferem estatisticamente pelo teste K-S.
Além do teste K-S, foi utilizado o erro padrão da estimativa percentual (EPE%) como um
critério necessário para se fazer uma melhor interpretação dos ajustes das funções, a fim de assegurar
uma melhor confiabilidade das estimativas geradas pelos ajustes. A qualidade da aderência de cada
função foi classificada de acordo com um ranking formado pelos critérios ditos anteriormente.
Assimetria e Curtose
Para descrever as formas e a evolução das curvas de distribuição, procedeu-se ao cálculo dos
parâmetros de assimetria (As) e curtose (C). O parâmetro de assimetria (As) foi obtido por meio do
quociente entre o terceiro momento centrado na média (M3) e o cubo do desvio padrão. O parâmetro
de curtose (C) é definido por meio do relacionamento entre os dercis 10º e 90º e o desvio quartil
(MACHADO et al., 2006). Os dois parâmetros podem ser calculados conforme a expressão:

Em que: S é o desvio padrão; é a média aritmética; Md é a mediana; Q3 é o terceiro quartil; Q1 é o
primeiro quartil; D90 é o nonagésimo decil; e D10 é o décimo decil.
3. Resultados e Discussão
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Foram observados 40 indivíduos da espécie Protium heptaphyllum (March) na área de estudo.
As estatísticas de dispersão dos dados do diâmetro tiveram os seguintes valores: média do diâmetro de
20,99 cm, sendo o maior diâmetro 40,74 cm e o menor 10,22 cm. O coeficiente de variação foi de
68,27% e desvio padrão de 8,26 cm.
Para a estatística descritiva, os valores para a média, mediana e moda do diâmetro foram
respectivamente21,00 cm, e 20,53 cm e 13,37 cm. O valor de assimetria foi de 0,59 mostrando uma
assimetria positiva. Para a curtose, temos o valor de -0,40 de modo a caracterizar uma curtose de
forma leptocúrtica, onde a distribuição tem um pico relativamente alto, com excesso negativo.
Na tabela 2, observa-se que houve aderência dos valores estimados pelas funções para a
comunidade analisada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (Dcal<Dtab), pois houve aceitação
da hipótese de nulidade, em que as frequências esperadas e observadas são similares do ponto de vista
estatístico.
Tabela 2 – Parâmetros estimados das funções de densidade probabilísticas e estatística de aderência e
precisão da distribuição diamétrica de uma floresta ombrófila densa, no módulo IV da Floresta
Estadual do Amapá (FLOTA/AP).
FDP
Coeficientes
EPE %
Dcal
Ranking
ns
Hiperbólica
= 10,21
= 17,13 ɣ = 1,10
0,04
0,1543
1º
Gamma
= 1,70
= 6,33
( ) = 0,91
0,11
0,1209ns
2º
ns
Beta
= 0,75 = 1,37 ( ) = 1,23 ( ) = 0,89
1,79
0,1939
3º
ns
Weibull 3P
a = 10,21 b = 13,19 c = 1,31
2,65
0,1433
4º
ns
Normal
= 21,00
= 8,27
3,02
0,1582
5º
Log normal
= 2,97
= 0,40
3,09
0,1601ns
6º
Onde, Dcal = valor calculado da estatística do teste K-S; n.s= não significativo pelo teste de K-S ao
nível de (0,5%) de probabilidade, e EPE = erro-padrão da estimativa.
Com isso a função Hiperbólica se destacou entre as funções estudadas para descrever a
distribuição diamétrica da espécie Protium heptaphyllum (March) no povoamento, seguida da função
Gamma, demonstrando resultado quase que similar aos encontrados pela função hiperbólica,
apresentando valores de erro padrão da estimativa baixos (EPE% = 0,11) com pequena diferença a em
relação a primeira colocada (EPE% = 0,04).
Na Figura 1 estão ilustradas as distribuições diamétricas dos indivíduos das espécies arbóreas
inventariadas por centro de classes de DAP, sendo representadas as funções de densidade
probabilística que descreveram os dados observados. Observa-se que a floresta de terra firme
apresentou distribuição decrescente em forma de “J” invertido, onde a maior frequência de indivíduos
localiza-se nas classes iniciais de diâmetros demonstrando um bom potencial regenerativo.
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Figura 1 - Gráficos das distribuições diamétricas e ajustes das funções de densidade probabilísticas
testadas na Floresta Estadual do Amapá.
Estudos de distribuição diamétrica tem sua importância no que tange o conhecimento a cerca
do comportamento de um povoamento florestal, a fim que se possa subsidiar tomadas de decisões
relacionadas ao balanceamento estrutural da comunidade florestal.
4. Conclusões
Todas as funções probabilísticas testadas apresentam bom ajuste para representar a
distribuição diamétrica para a espécie Protium heptaphyllum (March) no módulo IV da Floresta
Estadual do Amapá, com destaque para a função Hiperbólica e Gamma.
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Resumo
O objetivo desse trabalho foi obter a distribuição diamétrica, espacial e volumétrica dos
indivíduos da espécie Manilkara huberi (Ducke) Chevalier. O padrão de distribuição espacial
foi estimado por meio do índice de Morisita. Foram encontrados 1415 indivíduos de M. huberi,
onde os dados da sua estrutura diamétrica foram divididas em 11 classes com intervalo de 6,58
cm. A distribuição diamétrica dos indivíduos de M. huberi seguiu a distribuição em “Jinvertido”, que é típica das florestas naturais inequiâneas, ou seja, apresentam maiores números
de indivíduos nas primeiras classes. A distribuição volumétrica de M. huberi mostrou um
decréscimo gradativo conforme as classes de diâmetros aumentam, seu valor volumétrico
médio foi de1 4,74 m³.ha-1. Os indivíduos de M. huberi apresentaram o comportamento de
distribuição espacial agregado.
Palavras-chave: Caracterização estrutural; Potencial volumétrico; Manejo florestal.

1. Introdução
A maioria das florestas tropicais nativas da Amazônia tem sido utilizada de forma não
sustentável, o que caracteriza perda da cobertura vegetal e, consequentemente, perda da diversidade de
espécies, antes mesmo que se tenha o conhecimento dessa riqueza (SOUZA et al., 2006). Neste
cenário, Azevedo et al. (2008) alertam que a fragmentação florestal desordenada, em decorrência da
exploração de recursos madeireiros, pode resultar em diminuição do potencial evolutivo das espécies,
tornando-as isoladas e vulneráveis a eventos ambientais, demográficos e genéticos.
As espécies que precisam ter suas populações estudadas em termos dinâmicos e estruturais,
são prioritariamente aquelas mais colhidas e comercializadas e que, por isso, têm suas populações
mais alteradas. Com isso, Segundo Cubas (2011), será possível conhecer melhor as características
ecológicas dessas espécies florestais com potencial econômico, para futuras pesquisas referentes ao
seu manejo florestal, resultando em novos modelos ao uso sustentável da floresta.
Dentre as principais espécies exploradas, destacam-se Manilkara huberi (Ducke) Chevalier. A
Manilkara huberi Chevalier é uma espécie arbórea, vulgarmente conhecida como “maçaranduba”,
pertencente à família Sapotaceae (COSTA et al., 2007). A mesma é bastante valorizada no mercado,
por possuir madeira muito pesada, dura e resistente, com densidade básica de 0,87 g cm-3 (IBAMA,
2015). Essas características contribuem para que a espécie seja uma das mais exploradas na região
amazônica, por isso torna-se imprescindível conhecer o seu comportamento para possibilitar a
aplicação de um manejo adequado e, assim, garantir a sua conservação na estrutura florestal
(CASTRO e CARVALHO, 2014).
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi determinar a distribuição diamétrica, espacial e
volumétrica dos indivíduos da espécie Manilkara huberi.
2. Material e Métodos
2.2 Caracterização da Área de Estudo
O presente trabalho foi realizado na área da AGROFLORA, localizada no município de
Santana, Amapá (0º 26' 27"de latitude Norte e 51º 27' 50" de longitude a Oeste de Greenwich) O clima
da região, segundo a classificação de Koeppen, é do tipo AWI, clima tropical quente e úmido, não
apresentando estações definidas, ou seja, em média, apresenta oito meses de chuvas distribuídas, cuja
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pluviosidade média fica em torno de 2000 mm anuais, e quatro meses de estiagem com a umidade
relativa do ar oscilando em torno de 85% e a temperatura média em torno de 27º C. Na região há
predominância de floresta ombrófila densa de terra firme. A área é pouco acidentada apresentando
grotas secas e irrigadas, tendo solos predominados por latossolos podzólicos.
2.3 - Métodos de pesquisa
Foi realizado um inventário 100%, na área de efetiva exploração com 388,54 ha, que
corresponde a 81,81 % da UPA. Nessa área foram mensurados todos os indivíduos das espécies
comerciais conhecidos, bem como as espécies que apresentam potencial para comercialização na
região, com DAP≥ 40 cm (DAP - Diâmetro a 1,30 do solo). Além disso, foi coletado a altura
comercial e altura total, e com o auxílio dos piquetes de orientação foi obtida sua localização espacial
coletando as coordenadas X e Y. A identificação botânica das espécies foi realizada primeiramente em
campo, pelo nome popular, com o auxílio de um identificador botânico familiarizado com a flora da
região. Posteriormente, foi realizada a associação dos nomes populares aos respectivos nomes
científicos.
2.4 Análise dos dados
Para analisar a distribuição diamétrica foi calculada a amplitude e quantidade das classes
conforme Sturges adaptado por Spiegel (2006).
IC= H/K
K= 1 + 3,33 log N
H= d max – d min
Em que: K= número de classes; N= número total de indivíduos; H= amplitude entre o maior e menor
diâmetro; IC= intervalo entre as classes.
Para estabelecer o padrão de distribuição espacial dos indivíduos foi utilizado o Índice de
Morisita, no qual valores menores que 1,0 indicam uma distribuição uniforme, valores iguais a 1,0
indicam distribuição aleatória e valores maiores que 1,0 indicam distribuição agregada. O cálculo do
Índice de Morisita é efetuado pela fórmula a seguir:
𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝑛𝑛.

(∑𝑆𝑆𝑖𝑖=1 𝑥𝑥 2 − 𝑁𝑁)
𝑁𝑁. (𝑁𝑁 − 1)

Em que: Id : índice de Morisita; n : número total de parcelas amostradas; N: número total de
indivíduos nas n parcelas; x2 : quadrado do número de indivíduos por parcelas; s : número de espécies
amostradas.
Para verificar a significância do Índice de Morisita, terá que ser usado o teste qui- quadrado
(5%), de acordo com a fórmula a seguir:

2 =

𝑛𝑛. ∑𝑆𝑆𝑖𝑖=1 𝑥𝑥 2
− 𝑁𝑁
𝑁𝑁

Em que: 2: valor do qui-quadrado; N, n, s e x2já foram definidos anteriormente.
Neste método, para a interpretação do valor de qui-quadrado terá que ser adotada a seguinte
análise, conforme Bentes-Gama et al. (2002): a espécie apresentará um padrão de distribuição espacial
aleatória quando o valor calculado for menor que o valor tabelado, isto é, o Id não difere
significativamente de 1; entretanto, a espécie apresentará um padrão de distribuição agregado quando
o valor calculado do qui- quadrado for maior que o valor tabelado e se a espécie apresentar um Id >
1ou Id <1, é considerado uniforme.
A análise da volumetria foi realizada com o volume dos indivíduos (m³/ha) por centro de
classe de diâmetro e para o cálculo do volume utilizou-se a expressão:
𝑉𝑉 = 𝑔𝑔 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓
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Em que: Vol (m3)= volume; g= área basimétrica da espécie (m²); Hc= altura comercial da árvore (m);
ff= fator de forma de 0,7.
3. Resultados e Discussão
3.1 Distribuição Diamétrica
Foram encontrados 1988 indivíduos (densidade total de 5,12 ind.ha-1) de Manilkara huberi em
uma área de 388 hectares com efetividade exploratória. Foram encontrados 1415 indivíduos
(densidade total correspondente a 3,65 ind.ha-1), que apresentaram-se aptos para o abate (DAP ≥ 50
cm), excluindo-se os indivíduos remanescentes, matrizes e/ou com proximidades de APP´s (Áreas de
Proteção Permanente).
Dos indivíduos selecionados, gerou-se 11 classes com 6,58 cm de amplitude. O diâmetro
mínimo e máximo foram 50,29 e 122,55 cm respectivamente, com uma média de 65,57 cm, desvio
padrão de 12,58 cm, coeficiente de variação correspondente a 19.19% e (Figura 1).
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Figura 1– Distribuição diamétrica dos indivíduos de Manilkara huberi na área da AGROFLORA,
município de Santana, Amapá.
As quatro primeiras classes corresponderam a 82,9% do total de indivíduos amostrados. Esse
resultado corrobora com o de Hirai et al. (2008), que trabalhando com a mesma espécie em 84 ha no
município de Paragominas-PA, observaram proporções similares considerando os mesmos centros de
classes.
A distribuição diamétrica dos indivíduos de M. huberi seguiu a distribuição em “J-invertido”,
que é típica das florestas naturais inequiâneas. Esse resultado permite inferir que a espécie possui um
bom estoque de madeira. Não obstante, vale ressaltar um cuidado quanto a exploração dessa
população, uma vez que Castro e Carvalho (2014), trabalhando com os indivíduos da espécie
supracitada na Floresta Nacional do Tapajós, observaram que depois de 26 anos de exploração, a
distribuição diamétrica desses indivíduos mostrou-se desbalanceada, necessitando repor os estoques
iniciais em quase todas as classes de diâmetro.
Considerando a regeneração da floresta, um fator atenuante seria aplicação de um manejo
específico com o uso de tratos silviculturais que visasse estimular a taxa de regeneração, bem como o
crescimento das plantas mais jovens. Nesse sentido, no estudo de Costa et al.(2007), na FLONA do
Tapajós, demostrou que os indivíduos da espécie em questão, quando expostas a iluminação total,
obtiveram um incremento diamétrico médio correspondente a 0,67 cm/ano, superior aos outros com
iluminação parcial e totalmente sombreadas (0,58 e 0,26 cm/ano respectivamente). Também observouse que a presença de cipós retardavam o crescimento diamétrico (0,60 cm/ano sem a presença e 0,45
cm/ano com a presença).
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3.2 Distribuição Volumétrica
A área basal encontrada foi de 1,27 m².ha-¹ e volume total de 5717,75 m3, com média de 14,74
m .ha , esse resultado é bem superior aos encontrados por Costa et al. (1988) e Reis et al. (2014),
onde ambos, trabalhando no município de Moju-PA, encontraram valores iguais a 8,71 m³.ha-1 e 9,72
m³.ha-1, respectivamente.
3

-1

De acordo com distribuição volumétrica, percebe-se que há um decréscimo gradativo do
volume conforme as classes de diâmetro aumentam a partir da quarta classe (centro de classe 73 cm).
(Figura 2).
1200
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Figura 2- Distribuição volumétrica dos indivíduos de Manilkara huberi (Ducke) Chevalier na área da
AGROFLORA, no município de Santana, Amapá.
3.3 Distribuição Espacial
Os indivíduos da espécie M. huberi mostraram um índice de dispersão de Morisita
correspondente a 1,91, onde o valor do Qui-quadrado calculado (2 =1834) foi superior ao valor
tabelado (2=1458,25), denotando uma distribuição agregada. Silva (2010) avaliando a distribuição
espacial da espécie Manilkara huberi na Floresta Estadual do Amapá, encontrou índices semelhantes.
Arruda e Daniel (2007) comentam que se houver necessidade de reposição ou enriquecimento
da área com essa espécie, o planejamento e a execução das atividades serão menos dispendiosas e
mais simples, pois implicaria em uma regularidade no plantio das mudas.
4. Conclusões
A espécie Manilkara huberi (Ducke) Chevalier possui potencial volumétrico expressivo na
área de estudo e distribuição espacial agregado, subsidiando a exploração das árvores com aptidão ao
manejo.
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Resumo

Uma das informações primárias para o manejo florestal sustentável é a confecção de
mapas por meio de geoprocessamento. Com isso, o presente trabalho tem por objetivo estudar
o padrão de distribuição espacial das espécies comerciais em classes diamétricas e construir os
mapas georreferenciados para subsidiar o Manejo Florestal Sustentável em uma Unidade de
Produção Anual que será submetida a operações de exploração no município de Porto Grande,
Amapá. A área de estudo localiza-se no assentamento Nova Canaã, no Município de Porto
Grande - AP. Foram identificados 175 indivíduos de 23 espécies diferentes, com DAP variando
de 50,29 cm à 159,79 cm, estando estas aptas à exploração de acordo legislação que rege
planos de manejo na Amazônia. Determinou-se classes diamétricas, assim como quantificou-se
o número de indivíduos em cada classe de acordo com o intervalo do diâmetro a altura do
peito, calculou-se o índice de morisita e realizou-se o teste do qui-quadrado para as classes
definidas. As classes diamétricas que apresentaram a distribuição agregada colaboram para
estratégias que viabilizam um sistema de Manejo Florestal nas Unidades de Produções Anuais
no município de Porto Grande, Amapá, pois permitem o melhor planejamento das ações de
colheita e redução de custos de operação.
Palavras-chave: Mapeamento Florestal; Planejamento florestal; Exploração madeireira.

1. Introdução
O manejo florestal consiste na utilização de inúmeras ciências para executar uma intervenção
com sustentabilidade. Uma das informações primárias é a confecção de mapas florestais utilizando
métodos de georreferenciamento. Os mapas subsidiam na criação das estradas para escoamento da
madeira, indicação dos locais para implantação dos pátios de estoque madeireiro e das áreas de
preservação permanente, além da distribuição das espécies arbóreas na área.
Como forma de auxílio na organização das informações acerca da disposição das árvores,
Rosendo (2005) afirma que nas análises ambientais, da cobertura da vegetação e uso do solo, cada vez
mais a utilização de produtos e técnicas de geoprocessamento têm sido empregados. Estas técnicas
contribuem de modo expressivo para o planejamento de exploração, eficiência e confiabilidade nas
análises da vegetação natural, bem como para compreensão de sua dinâmica.
A base de dados necessária para o planejamento florestal é obtida pela avaliação da
composição da floresta a ser manejada. Essa avaliação é feita por meio de inventários florestais, os
quais geram informações qualitativas e quantitativas das espécies florestais quanto aos seus dados
dendrométricos como: número de indivíduos, diâmetros, áreas basais, volumes do fuste, etc.
Os inventários florestais fornecem os subsídios necessários para o planejamento das atividades
de exploração e do manejo propriamente dito, tais como: espécies a explorar, intensidades e ciclos de
corte, tratamentos silviculturais a serem conduzidos, necessidade de plantios de enriquecimento, etc.
Outro aspecto importante da catalogação dos recursos existentes na floresta é a possibilidade de ser
realizada projeções que visam a otimização do aproveitamento desses recursos, causando o menor
impacto possível.
Para se conhecer a disposição das espécies arbóreas na área, visando o planejamento acerca da
seleção das árvores para o desbaste e redução do impacto na floresta, são utilizados cálculos que
definem a distribuição espacial das espécies. Segundo Jankauskis (1990), o padrão de distribuição
espacial de uma espécie é representado pela sua distribuição na área em estudo, em termos de
frequência de ocorrência dentro das unidades amostrais coletadas.
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Conhecer a dinâmica de distribuição espacial das espécies é fundamental para definir as
metodologias de desenvolvimento das atividades de ordenamento do manejo florestal como a
estruturação necessária para a exploração madeireira. Diante do exposto, a pergunta que norteia este
trabalho é se o padrão de distribuição espacial das espécies comerciais em diferentes classes
diamétricas será corroborado pelos mapas georreferenciados possibilitando o melhor planejamento do
manejo.
Para responder este questionamento, o presente trabalho tem por objetivo estudar o padrão de
distribuição espacial das espécies comerciais em classes diamétricas e construir os mapas
georreferenciados para subsidiar o Manejo Florestal Sustentável em uma Unidade de Produção Anual
que será submetida a operações de exploração no município de Porto Grande, Amapá.
2. Material e Métodos
2.1. Localização da área de estudo
A área de estudo localiza-se no assentamento Nova Canaã, no Município de Porto Grande AP. Na referida área, foram plotadas de forma sistemática 5 (cinco) Unidades de Produção Anual
(UPA) com 1 ha cada (52”40’37W; 0”35’37N), equidistantes cerca de 250 metros entre si. A figura 1
representa a disposição das UPAs na área de estudo.

Figura 1 – Área de estudo localizada no assentamento de Nova Canaã, no município de Porto Grande - AP.

2.2. Caracterização da área de Estudo
A área apresenta vegetação ombrófila densa de terras baixas e submontana (IBGE, 2012). O
clima da região é do tipo Am (equatorial super-úmido), segundo a classificação de Koppen. A
temperatura média é 25 ºC, ocorrendo pouca variação de temperatura durante o ano. A precipitação
anual na região é de 2.300 mm, com índice pluviométrico trimestral mais seco abaixo de 200 mm. O
período mais chuvoso ocorre no trimestre de março a maio (acima de 1.000 mm). A umidade relativa é
alta, com valores entre 80 e 86% (TARDIN et al., 2009).
2.3. Amostragem
Foram selecionadas 5 (cinco) Unidades de Produção Anual (UPA) com 1 ha cada, onde
realizou-se o inventário 100%. Cada UPA foi dividida em 4 (quatro) Unidades de Trabalho (UT’s)
com 50x50m para orientar o planejamento de exploração madeireira.
Em cada UT foram mensuradas todas as árvores com DAP (Diâmetro a altura do peito a 1,30
m do solo) ≥ 50 cm. Todas as árvores inventariadas foram georreferrenciadas com a utilização do GPS
Garmin 78cs.
A identificação taxonômica das espécies foi realizada com levantamento prévio em campo e
os nomes científicos seguiram a sinonímia botânica do sistema APG III (2009).
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Foi realizado reconhecimento botânico em campo e as espécies que não foram reconhecidas,
foram coletados ramos (férteis ou não) para identificação no Herbário da Universidade Federal do
Amapá (HUFAP), para comparação com exsicatas dos referidos materiais.
2.4. Análise dos dados
2.4.1. Distribuição Espacial
Para estabelecer o padrão de distribuição espacial dos indivíduos arbóreos no local de estudo,
foi utilizado o Índice de Morisita (equação 1). Valores de IdM menores que 1,0 indicam uma
distribuição uniforme, valores iguais a 1,0 indicam distribuição aleatória e valores maiores que 1,0
indicam distribuição agregada.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑛𝑛 ∗

Σ𝑥𝑥² − 𝑁𝑁
𝑁𝑁 ∗ (𝑁𝑁 − 1)

Equação 1 – Fórmula para cálculo do Índice de Morisita. Em que: IdM = índice de Morisita; n =
número total de parcelas amostradas; N = número total de indivíduos por espécies, contidos em n
parcelas; X² = quadrado do número dos indivíduos por parcela.
Para verificar a significância do Índice de Morisita, foi utilizado o teste qui-quadrado a 0,05%
de significância, de acordo com a equação 2.
Σ𝑥𝑥²
𝜒𝜒² = 𝑛𝑛 ∗
− 𝑁𝑁
𝑁𝑁
Equação 2 – Teste Qui-quadrado. Onde, 𝜒𝜒² = valor do qui-quadrado; N, X² e n já definidos
anteriormente.
2.5. Procedimentos para criação dos mapas georreferenciados

O procedimento metodológico foi iniciado pela formação do modelo de dados no software
ArcGis 9.3, a partir do número de identificação e posicionamento espacial das árvores em cada
parcela. Desta forma, cada árvore foi representada por uma entidade pontual e associada a informações
ou atributos específicos. Portanto, foi criado um plano de informação que armazenou todos os pontos
para representar todas as árvores amostradas nos 5 hectares com DAP > 50 cm.
3. Resultados e Discussão
Foram identificados 175 indivíduos de 23 espécies diferentes, sendo as espécies com mais
indivíduos: Micropholis venulosa (Mart. &Eichler) Pierre, Vouacapoua americana Aubl., Eschweilera
sp. Mart. ex DC., Couratari guianensisAubl., Pouteria sp.1 Aubl., Eperua schomburgkiana Benth.,
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., Nectandra rubra (Mez) C. K. Allen. O DAP variou de 50,29 cm a
159,79 cm, estando estas aptas à exploração de acordo com o Art. 6º da Resolução nº 406, de 02 de
fevereiro de 2009, que estabelece o diâmetro mínimo de corte (DMC) de 50 cm para todas as espécies,
para as quais ainda não se estabeleceu o DMC específico.
Foram determinadas cinco classes diamétricas, assim como foi quantificado o número de
indivíduos em cada classe, de acordo com o intervalo do diâmetro a altura do peito e calcularam-se os
índices de morisita e o qui-quadrado para as classes, conforme tabela 1.
Tabela 1 – Classes diamétricas, número de indivíduos, intervalo de DAP e valores do Índice de Morisita e quiquadrado calculado para os indivíduos identificados no local de estudo.

Classe diamétrica Nº Indivíduos Intervalo de DAP (cm)
1
2
3
4
5

77
38
23
10
27

50 - 59,9
60 - 69,9
70 - 79,9
80 - 89,9
> 90

IdM
1,0185
0,8535
1,0277
0,8889
1,0256

𝝌𝝌𝟐𝟐 Calculado
20,4026
13,5789
19,6087
18,0000
19,6667
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Os valores calculados do teste do qui-quadrado, foram maiores que o valor tabelado de
10,117, mostrando significância dos índices de morisita. A avaliação da distribuição espacial dos
indivíduos arbóreos em classes diamétricas, considerando indivíduos com DAP segundo legislação
supracitada, revelou que as classes de diâmetro 1, 3 e 5 apresentaram um padrão de distribuição
agregado, segundo os valores de índice de morisita presentes na tabela 1.
A distribuição espacial mostra o grau de dispersão ou agregação de indivíduos de uma espécie,
sendo que do ponto de vista do manejo pode-se tomar decisões de onde, como e quanto cortar,
otimizando a logística e subsidiando o planejamento operacional do manejo.
As classes diamétricas 2 e 4 apresentaram o padrão de distribuição aleatório. Segundo Souza
et al. (2011), o padrão de distribuição aleatório pode ser preocupante para o desenvolvimento do plano
de manejo florestal, pois a unidade de amostras se dá de maneira aleatória, havendo maior dificuldade
de locomoção e posterior arraste dos mesmos, demandando estudos mais precisos de implementação
de ramais minimizando os custos operacionais.
Avaliando a distribuição espacial dos indivíduos arbóreos com o georreferenciamento do
local, pode-se observar que as informações nos mapas representam os resultados obtidos com os
cálculos de distribuição espacial segundo o Índice de Morisita, conforme a figura 2.

Figura 2 – Distribuição espacial dos indivíduos arbóreos na área de estudo, de acordo com as classes
diamétricas.

Relacionado ao resultado obtido pelo Índice de Morisita, destaca-se que a classe diamétrica 5,
com DAP > 90 cm, apresentou na parcela 3 uma forma de distribuição que pode ser classificada como
aleatória. Este fato pode estar relacionado ao número de indivíduos na parcela, mas considerando a
área total, a classificação de forma agregada melhor representa a classe.
Pode-se observar que a localização dos indivíduos arbóreos em classes diamétricas na imagem
facilitaria a elaboração de mapas de acesso às árvores de maneira a otimizar a abertura dos caminhos e
a logística de transporte, diminuindo o impacto negativo no local.
Araújo et al. (2014) afirmam que o padrão de distribuição espacial é diversificado quando se
consideram diferentes espécies dentro de uma mesma floresta, pois este depende de características

313

próprias da espécie, como a síndrome de dispersão. Uma mesma espécie apresenta padrão espacial
variado quando se considera diferentes classes de diâmetro, com agregação para árvores de menor
porte diamétrico e jovens e aleatorização para árvores maiores e de idade avançada.
4. Conclusões
As classes diamétricas que apresentaram a distribuição agregada colaboram para estratégias
que viabilizam um sistema de Manejo Florestal nas Unidades de Produções Anuais no município de
Porto Grande, Amapá, pois permitem o melhor planejamento das ações de colheita e redução de custos
de operação.
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a integração entre os mercados de celulose do Brasil e dos
Estados Unidos, considerando a existência de custos de transação. Foram estimados modelos de cointegração
com threshold (tar e m-tar), sendo utilizados dados mensais dos preços da celulose referentes ao período de
novembro de 2002 a fevereiro de 2009. Os resultados obtidos indicaram que os mercados são integrados, mas os
custos de transação influenciam a ligação espacial entre eles, já que os choques negativos e, ou, de baixa
magnitude são eliminados de maneira distinta, dos choques positivos.
Palavras-chave: Cointegração com threshold; modelo TAR; modelo M-TAR.

1. Introdução
Nos últimos anos, o número de estudos empíricos sobre integração de mercado de produtos
florestais tem crescido tanto no Brasil (Fontes et al., 2005; Soares et al., 2008; Melo, 2008; SOARES
et al, 2009) quanto no exterior (Jung e Doroodian, 1994; Hänninen et al., 1997; Toppinen e Toivonen,
1998; Nanang, 2000; Nagubadi et al., 2001; NYRUD, 2002; Yin et al., 2002; Yin e Baek, 2005;
Kainulainen e Toppinen, 2006).
Mensurar o grau de integração de mercados é de grande importância para auxiliar na determinação
de políticas reguladoras para a tomada de decisão de comercialização dos agentes de mercado (Goletti
e Christina-Tsigas, 1995; Nogueira, 2001; Susanto e Adcock, 2007). Em estudos anteriores foram
utilizados apenas informações contidas nos preços para analisar a integração dos mercados de
produtos florestais, sem considerar os efeitos dos custos de transação sobre a integração desses
mercados.
A presença dos custos de transação se torna importante por restringir a transmissão de choques de
preços. Apenas choques acima de um nível crítico induzem o processo de ajustamento de preços, já
que potenciais ganhos, decorrentes do comércio, podem não superar os custos envolvidos no processo.
No entanto, choques abaixo do nível crítico determinam uma “região neutra”, na qual os preços, nos
diferentes mercados, não são relacionados uns com os outros, ou seja, onde não há integração entre os
mercados (Mattos e Lima, 2006 e Mattos, 2008).
Assim, desde meados da década de 1990, alguns estudos têm sido desenvolvidos considerando os
custos de transação em análises de integração de mercados de produtos agropecuários como o de
Obstfeld e Taylor (1997), Abdulai (2002), Chul No et al., (2004), no exterior, e o de Mattos e Lima
(2006), Urso (2007) e Cunha et al., (2010), entre outros no Brasil.
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo principal realizar um estudo de integração
entre os mercados de celulose do Brasil e dos Estados Unidos considerando a existência de custos de
transação. O mercado de celulose foi escolhido para a análise empírica devido à sua importância para
a economia nacional e pela possibilidade dos custos de transação ser elevados.

2. Material e Métodos

2.1. Fonte de Dados
Os foram dados provenientes de séries temporais mensais que englobam o período de novembro de
2002 a fevereiro de 2009. Os dados referentes ao preço da celulose de fibra curta no Brasil foram
obtidos pelo CEAPA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) do estado de São Paulo,
no qual é o maior produtor nacional. Já os preços da celulose fibra longa dos Estados Unidos, foram
obtidos pelo portal FOEX Index Ltd (FOEX, 2009).
As séries de preços nominais (US$/ton) foram transformadas em logaritmo para que os coeficientes
encontrados expressem as elasticidades de transmissão de preços. O uso do valor em nominal é devido
a deflação, pois, quando os preços são deflacionados, o método cointegração procura uma tendência
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comum nos preços. Deste modo, ao deflacionar duas séries de preços, cria-se novas séries que
corresponde à primeira multiplicada por um índice de deflação.
Como o mesmo deflator é utilizado nas duas séries, ao aplicar o teste de cointegração, o modelo vai
encontrar uma tendência comum entre estas duas séries devido ao índice de deflação em comum entre
elas, e não por que realmente existe uma tendência comum entre as séries, conforme observou
Siqueira (2007) numa análise semelhante à do presente trabalho, porém com o mercado brasileiro de
leite.
O período supracitado foi escolhido com intensão de analisar o comportamento dos preços na fase
anterior à crise de 2008. Contudo, novas análises podem ser realizadas com dados mais atuais no
sentido de verificar se houve alterações no mercado.
2.2. Análise de Dados
Teste de Raiz Unitária
Inicialmente, foi determinada a ordem de integração das séries de preços da celulose por meio do
teste de raiz unitária. Neste trabalho, foi aplicada a metodologia Dickey-Fuller Aumentado (ADF),
segundo Seddighi et al. (2000).
Se for constatado que as séries possuem a mesma ordem de integração, pode-se proceder ao
teste de co-integração (ENGLE e GRANGER, 1987; NOGUEIRA, 2001).
Os testes de Breusch-Godfrey, de cointegração e o Modelo TAR e M-TAR foram implementados
conforme o método de Engle e Granger (1987).
3. Resultados e Discussão
3.1. Teste de Raiz Unitária
Os resultados do teste ADF, para a série de preços da celulose no Brasil e nos Estados Unidos
mostraram que elas não são estacionárias em nível (Quadro 1), mas sim na primeira diferença (Quadro
2), ou seja, as séries são integradas de ordem 1, I (1).
Quadro 1 – Resultados do teste de ADF em nível para as séries mensais de preços da celulose no
Brasil e nos Estados Unidos, novembro de 2002 a fevereiro de 2009.
Modelo

Estatística

Valores Críticos
(5%)*


Com intercepto e tendência 1

Preços do
Brasil

Preços dos
Estados Unidos

-3,47

-2,19

-2,19

3
 

6,73

3,29

3,61

2,81

1,72

1,47

 

3,14

2,34

2,48

2

5,13

2,25

2,41

-2,90

-2,06

-2,36

2,56

1,78

2,21


 

Somente com intercepto

Valores Calculados

4,86
1,82
2,48
1
Sem intercepto e sem

-1,94
-0,29
-0,13
tendência
1
Fonte: Dados da pesquisa. P-Values da tendência na série de preços do Brasil= 0,0885; P-Values da tendência
na série dos Estados Unidos = 0,1440.
Nota: Os valores críticos   são do teste ADF. Os demais valores críticos estão em Seddighi et al (2000) e
correspondem a 100 observações.

Quadro 2 – Resultados do teste de ADF em primeira diferença para as séries mensais de preços da
celulose no Brasil e nos Estados Unidos, novembro de 2002 a fevereiro de 2009.
Modelo

Valores
Críticos
(5%)*

Estatística

Valores Calculados
Preços do Brasil
(US$/t)

Preços dos Estados
Unidos (US$/t)
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Com intercepto e

-3,67
-3,57
-3,47
tendência 1
1
2
Fonte: Dados da pesquisa. P-Values da tendência = 0,0131; P-Values da tendência = 0,0704. Obs.: Os valores
críticos   são do teste ADF.

3.2. Teste de Cointegração
Como as séries são integradas de ordem 1, foram implementados os testes de co-integração,
conforme o método de Engle e Granger (1987), para verificar a existência de uma relação de longo
prazo entre elas. A autocorrelação serial nos resíduos foi corrigida por meio da inserção do termo AR
(1), sendo a eficiência da correção comprovada por meio do teste de Breusch-Godfrey, que aplicado
ao modelo corrigido levou a não rejeição da hipótese nula de ausência de autocorrelação entre os
termos de erro. Os resultados estão apresentadas no Quadro 3.
A regressão foi realizada considerando que o sentido da causalidade dos preços foi do Brasil para
os Estados Unidos, uma vez que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de celulose de fibra
curta derivada do eucalipto.
Quadro 3 – Resultados da relação de cointegração entre o preço da celulose do Brasil e dos Estados
Unidos, de novembro de 2002 a fevereiro de 2009.
Itens

Resultados

L _ Brasilt  1,3662  0,7788 L _ USAt

Equação de cointegração

(0,5255) (0,0800)

2

R

0,98

DW
1,72
Fonte: Dados da Pesquisa. Notas: os valores entre parênteses referem-se ao erro-padrão do parâmetro estimado;
DW refere-se à estatística de Durbin-Watson após a correção de correlação serial dos resíduos. Os resultados
estão em logaritmo.

Os coeficientes relativos à elasticidade de transmissão de preço de longo prazo foram
estatisticamente significativos a 1% de probabilidade.
As elasticidades são diretamente interpretadas, pois se utilizou o modelo na forma log-log. Assim,
uma variação de 1% no preço da celulose nos Estados Unidos, causaria uma mudança, no mesmo
sentido, de 0,77% no preço do Brasil.
Os resultados dos modelos TAR e M-TAR, conforme a metodologia de Engle e Granger (1987),
bem como o estimador do threshold são apresentados no Quadro 4.
Quadro 4 - Parâmetros estimados para os modelos TAR e M-TAR
Modelos

ˆ

1

2

1   2  0

1   2

0,066040*
-0,067319*
46,22749*
89,07833
(0,008958)
(0,010974)
[9,84]
{0,0000}
0,036403*
-0,058003*
58,71956*
87,75829
M-TAR
-0,01838
(0,011483)
(0,023466)
[11,55]
{0,0000}
Fonte: Dados da pesquisa. Notas: * indica significativo a 1%; os valores entre parênteses referem-se ao erropadrão; os entre colchetes, aos valores tabelados da estatística Φ e Φ m (TAR e M-TAR, respectivamente); e os
entre chaves, ao p-valor obtido para o teste F; ˆ = threshold
TAR

-0,00102

A hipótese 1   2  0 foi rejeitada a 1% de probabilidade, ou seja, foi rejeitada a hipótese de
ausência de cointegração entre as séries de preços. Esse fato foi confirmado, pois, há um equilíbrio de
longo prazo entre os preços. Desta forma os países analisados, formam um mercado integrado (Quadro
4).
No tocante à hipótese nula de ajustamento simétrico ( 1   2 ), esta foi rejeitada a 1% de
probabilidade, por existir assimetria na transmissão de preços nos mercados analisados, ou seja, não
são todas as variações de preços nos Estados Unidos que se transmitem para o Brasil.
O threshold estimado do modelo TAR ( ˆ ) estabelece que choques inferiores a 0,10% do preço
médio nos Estados Unidos são eliminados numa velocidade diferente daquela apresentada por choque
que superam esse percentual do preço. Tomando-se como referência o valor de US$ 695,78/ton., que
representa o preço médio da celulose nos Estados Unidos, tem-se que desvios inferiores a US$
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0,71/ton. não induzirão nenhum processo de ajustamento. Além disso, quando os choques foram de
baixa magnitude, ou seja, abaixo do threshold, não houve transmissão de preços entre Brasil e Estados

Unidos, uma vez que a estimativa de  2 foi estatisticamente significativa, onde, os custos de ajuste
seriam inferiores aos ganhos (Quadro 4). Já os desvios superiores ao threshold foram eliminados ao
longo do tempo.
Com base nos resultados do modelo M-TAR, identificou-se diferenças no ajustamento a choques
de preços positivos e negativos no mercado brasileiro. As estimativas do parâmetro threshold foram
relativamente maiores que as do TAR. Observou-se que, aumentos de preço, superiores a 1,8% do
preço médio nos Estados Unidos, foram eliminados mais rapidamente que quedas nos preços, uma vez
que 1   2 .
A análise da significância dos parâmetros estimados mostrou que houve integração entre Brasil e

Estados Unidos, para desvios inferiores ao threshold, visto que  2 foi significativo. Verificou-se,
também, que choques positivos, acima do threshold, foram eliminados mais rapidamente que choques
negativos, isto é, decréscimos no preço dos Estados Unidos tendem a persistir, enquanto elevações
tendem a se reverter rapidamente de volta ao threshold. Assim, a velocidade de ajustamento quando os
preços nos Estados Unidos aumentam é mais rápida do que quando eles diminuem.
Contudo, deve-se ressaltar que, embora tenham sido identificadas assimetrias na transmissão de
preços, os baixos valores do threshold sugerem que, não há grandes impedimentos à integração dos
mercados.
A justificativa para esse resultado pode está relacionada com a redução do custo de transação nos
últimos anos devido ao desenvolvimento da infraestrutura da informação que possibilita a obtenção de
informação tão logo ela surja, aumentando a habilidade das empresas nas negociações e facilitando
uma resposta adequada às condições de mercado em curto prazo.
4. Conclusões
 O comercio brasileiro e americano eram integrados;
 Há assimetrias na transmissão de preços e evidências de que choques negativos e, ou, de baixa
magnitude foram eliminados de maneira distinta dos positivos.
 Os custos de transação influenciaram a ligação espacial entre os mercados.
 O efeito dos custos de transação sobre a integração dos mercados foi baixo.
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Resumo
No Brasil, observa-se nos últimos anos, um crescimento considerável da
demanda de produtos florestais, fato que incentivou o planejamento dos processos
produtivos nas empresas. Dentro deste setor, uma das atividades considerada mais
importante é a colheita florestal, devido principalmente ao risco de perdas e aos custos
envolvidos nesta operação. Diante deste cenário, faz-se necessária uma gestão
adequada de todo o processo, sendo relevante a utilização de métodos para tomada de
decisões em tempo hábil e de uma forma simples. Este trabalho aborda o estudo da
implantação de um novo indicador denominado “Eficiência Global de Equipamentos
Florestais - EGEF”, como forma de gestão e monitoramento das atividades de corte
florestal. Os dados foram coletados durante a operação de corte florestal realizada pelo
equipamento Harvester. Para a escolha das variáveis analisadas no processo, foram
levadas em consideração aquelas que mais impactam o desempenho e o custo
envolvido do equipamento em estudo, sendo escolhidas a produtividade da operação,
disponibilidade mecânica, consumo de combustível e qualidade da operação. O valor
do indicador EGEF foi expresso em percentual, sendo calculado pelo produto das
taxas de cada variável analisada no estudo, citadas anteriormente. Os equipamentos
analisados apresentaram boa eficiência global, sendo que, apenas um deles obteve
desempenho abaixo da meta estabelecida, devido, principalmente, à alta incidência de
tocos estilhaçados na área trabalhada. Com os resultados obtidos, conclui-se que este
indicador pode contribuir significativamente na gestão da colheita florestal, obtendo
informações rápidas e de fácil entendimento a partir de uma imensa quantidade e
variedade de dados.
Palavras-chave: consumo, desempenho, produtividade.
1. Introdução
O setor florestal brasileiro tomou impulso a partir da década de 60 devido à criação da política
governamental de incentivo fiscal (MACHADO, 2014). Esta política, embora passível de críticas,
alavancou o setor florestal no Brasil, fazendo com que o país ocupe hoje o sexto lugar entre os países
com os maiores plantios florestais, com área ocupada de aproximadamente 7,8 milhões de hectares
(IBÁ, 2016).
Dentro do setor florestal, uma das atividades considerada mais importante é a colheita
florestal, visto ser a mais onerosa em termos de custos de produção (FREITAS, 2005). Devido a este
fato, diversos estudos têm sido realizados na área, geralmente baseando-se em algumas variáveis
importantes para garantir o suprimento de madeira nas fábricas com o menor custo possível
(REZENDE et al., 1997). Dentro desta realidade, quatro variáveis podem ser consideradas como
principais na gestão do desempenho de equipamentos florestais, sendo as seguintes: produtividade,
consumo de combustível, disponibilidade mecânica e qualidade da operação ou do produto final.
Visto isso, este trabalho aborda o estudo da implantação de um novo indicador denominado
“Eficiência Global de Equipamentos Florestais - EGEF”, como forma de gestão e monitoramento das
atividades de corte florestal em empresas do setor florestal brasileiro, definindo as variáveis que
compõem o cálculo do processo. Como objetivo específico pretende-se identificar e analisar os
principais fatores que interferem no desempenho do Harvester na operação de corte florestal.
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2. Material e Métodos
As coletas de dados para o estudo foram realizadas durante as operações de corte florestal nos
plantios comerciais de uma empresa florestal no estado da Bahia, sendo empregado o sistema de
colheita de toras curtas (cut-to-length), com traçamento no tamanho de 6 - 6,5 m.
Os Harvesters analisados neste trabalho são compostos por uma escavadeira hidráulica, com
rodados de esteiras, marca Komatsu, modelo PC200, com motor de 155HP de potência, em conjunto
com cabeçote Komatsu, modelo 370E, conforme ilustração a seguir (Figura 1). Ao todo foram
analisados sete (7) equipamentos no estudo.

Figura 1: Detalhe de um Harvester analisado no estudo (Fonte: Arthur Araújo, 2014).
A determinação da produtividade operacional foi obtida em metros cúbicos de madeira sem
casca por horas efetivamente trabalhadas (m3s/c/h) (Equação 1).
)

(

Em que: Prod. Real. = Produtividade realizada da operação (m3s/c/h); Na = número de árvores
processadas; VMI = Volume médio individual (m3/árv.); e He = Horas efetivas de trabalho.
De posse dos valores esperados de produtividade destes equipamentos, foi realizado um
comparativo entre a produtividade alcançada e a produtividade planejada (de acordo com VMI) para
as diferentes situações. Este valor foi denominado Taxa de Produtividade e dado em porcentagem,
conforme equação a seguir (Equação 2).
(

)

Em que: TP (%) = Taxa de produtividade alcançada em relação ao planejado; Prod. Real. =
Produtividade realizada (m3s/c/h); Prod. Plan. = Produtividade planejada da operação de acordo com os
valores de VMI (m3s/c/h).
Para o estudo do consumo de combustível, acompanhou-se a quantidade de combustível (óleo
diesel) depositada no tanque do equipamento pelo comboio em campo. De posse destes dados,
calculou-se o consumo horário de combustível (Equação 3).
(

)

Em que: Cons. hor. = Consumo horário de óleo diesel (l/h); QAbast. = quantidade de
combustível depositada no equipamento (litros); e He = Horas efetivas de trabalho entre dois
abastecimentos de combustível.
De posse dos valores de consumo horário de óleo diesel (l/h) pela frota de Harvesters
analisados, foi estipulada uma meta de consumo que atenda às exigências da empresa. Esta meta se
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baseou nos valores médios de consumo obtidos ao longo do período de estudo. Por fim, calculou-se a
taxa de consumo de combustível de cada equipamento em comparação à média encontrada da frota
(Equação 4).
)

((

)

Em que: TC = Taxa de Consumo alcançado em relação à meta estipulada (%); Cons. hor. =
Consumo horário de óleo diesel (l/h); Cons. Méd. = Consumo horário médio de óleo diesel (l/h);
A disponibilidade mecânica foi calculada como o percentual do tempo que a máquina esteve
apta a realizar o trabalho. Portanto, para este cálculo, desconsiderou-se somente o tempo em que a
máquina esteve em manutenção preventiva ou corretiva, ditas paradas mecânicas (Equação 5).
(

(

))

Em que: DM = Grau de disponibilidade mecânica (%); Hm = tempo de paradas para
manutenção e reparos (horas); e Ht = tempo de trabalho programado (horas).
No controle de qualidade implantado, avaliou-se os aspectos: altura de toco após o corte da
árvore; aproveitamento máximo da madeira até um diâmetro mínimo estipulado; comprimento das
toras; e qualidade do descascamento realizado pelo cabeçote do equipamento Harvester. O cálculo do
padrão de qualidade da operação foi realizado de acordo com a fórmula a seguir (Equação 6).
(

)

Em que: TQ = Taxa de qualidade da operação (%); Nc = Número de amostras em
conformidade com as normas; Nt = Número total de amostras avaliadas.
O valor do indicador EGEF foi expresso em percentual, sendo calculado pela soma das taxas
de produtividade da operação, disponibilidade mecânica dos equipamentos, consumo de combustível e
qualidade da operação, conforme apresentado na Equação 7.

3. Resultados e Discussão
A partir do estudo das variáveis mencionadas e da análise dos resultados obtidos, pode-se
inferir que, em geral, os equipamentos em estudo apresentaram eficiência global acima da meta
estabelecida, excetuando-se o Harvester 03 (HV 03). Tal fato ocorreu devido a desvios encontrados na
qualidade da operação realizada por este equipamento, principalmente em relação à alta incidência de
tocos estilhaçados.
O equipamento Harvester 05 (HV 05) apresentou a maior eficiência global em comparação
aos demais, apresentando números favoráveis em todas variáveis analisadas. Em relação à
disponibilidade mecânica, o Harvester 4 (HV 04) apresentou taxa inferior à meta estabelecida, devido
ao elevado tempo em que esteve em manutenção corretiva. Diante destes resultados, espera-se que a
introdução deste indicador facilite o processo de gestão da empresa, já que o mesmo apresenta a
característica de gerar informações rápidas e de fácil entendimento a partir de uma imensa quantidade
e variedade de dados.
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Tabela 1 – Eficiência global dos equipamentos florestais estudados (Fonte:os autores).
Equipamentos estudados
HV 01

Prod. (%)
104,8

Cons. (%)
98,61

DM (%)
87,28

Qual. (%)
92,00

EGEF (%)
95,68

HV 02

103,3

100,60

87,76

94,00

96,41

HV 03

110,7

102,04

86,18

80,00

94,73

HV 04

113,6

93,27

83,13

92,00

95,50

HV 05

107,0

100,57

87,47

93,50

97,14

HV 06

102,1

103,83

85,69

94,00

96,42

HV 07

109,2

100,66

86,95

91,50

97,07

METAS

100,0

100,00

86,00

95

95,25

4. Conclusões

A partir deste estudo, pode-se concluir que a utilização do indicador “EGEF –
Eficiência Global de Equipamentos Florestais” pode contribuir significativamente na gestão
diária do desempenho do equipamento Harvester, já que, a partir da análise da planilha
elaborada encontram-se de maneira rápida e eficiente os vieses ao longo do processo. Isto
possibilita aos supervisores da atividade a busca pela minimização das perdas ocorridas no
processo e por fim, aumento da lucratividade do negócio.
Ressalta-se, ainda, que o estudo do uso deste indicador encontra-se em andamento,
sendo que a próxima etapa do processo será sua implantação, e, por fim, consulta aos usuários
para melhor definição dos critérios utilizados.
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Resumo
O emprego de equações volumétricas constitui o procedimento mais eficiente para a
quantificação da produção. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo selecionar
melhor equação para uma base de dados com 35 árvores do gênero Eucalyptus sp. A pesquisa
foi realizada no município de Porto Grande- Amapá, as parcelas foram obtidas em uma área do
bloco de plantio da empresa AMCEL, onde foi realizado a cubagem rigorosa pelo método de
Smalian. Para isso foram testados oito modelos, sendo três de simples entrada: Kopezky,
Hohenald e Husch e cinco de dupla entrada: Spurr, Shumacher, Stoate, Naslund e Spurr-Log.
Para se conseguir resultados significativos alguns critérios estatísticos foram levados em
consideração tais como: Coeficiente de Determinação Ajustado (R²ajus), Erro Padrão da
Estimativa (Syx%), Valor de F. Além disso, foram analisados gráficos de Resíduos de dois
modelos que apresentaram resultados semelhantes e satisfatórios. Os oito modelos testados
apresentaram bons resultados, porém o modelo não linear de Spurr Logarítmico se sobressaiu
perante os outros modelos por apresentar resultado significativo, sendo o mais apropriado para
análises de volume deste povoamento.
Palavras-chave: Dupla Entrada, Cubagem Rigorosa, Critérios Estatísticos.

1. Introdução
A estimativa da produção volumétrica de madeira de uma floresta normalmente é realizada
por meio de inventário florestal, utilizando-se a amostra como base para se fazer inferências sobre seus
parâmetros, tais como diâmetro, altura, volume e número de árvores por hectare (MACHADO et al.,
2000).
No que se refere ao volume, a escolha da equação do volume é um dos passos mais
importantes no trabalho de inventário florestal, sendo que qualquer erro na estimativa do volume irá
refletir negativamente na estimativa da população, resultando em uma sub ou super avaliação da
produção (CAMPOS et al., 1985). Nesse contexto, segundo Guimarães e Leite (1996), o emprego de
equações volumétricas constitui o procedimento mais eficiente para a quantificação da produção em
volume de um povoamento florestal
De acordo com Belchior (1996), a cubagem rigorosa é o método de determinação do volume
das árvores, que consiste na derrubada da mesma e realizando sucessivas medições de diâmetros ao
longo do tronco, dividindo-os em seções. A soma das seções resultará no volume final da árvore, para
se obter o volume das árvores abatidas, são usadas diferentes tipos de fórmulas, sendo a de Smalian
mais utilizada.(ANDRADE et al.,2006).
Porem não é economicamente viável determinar todo o volume do povoamento sendo
necessário o emprego de equações volumétricas para se estimar esse volume. Apesar da eficiência de
alguns modelos, nem sempre os mesmos se ajustam a todas as espécies e condições, sendo
recomendável testá-los por meio de estatísticas adequadas identificando o melhor para cada caso
(THOMAS et al., 2006). As equações de volume de simples entrada consideram como variável
dependente o volume e independente o DAP da árvore. No que tange a busca por adequação de
modelos, Silva e Carvalho (1984) ressaltam que a inclusão de modelos que consideram como segunda
variável a altura (dupla entrada) maximizam a precisão das equações, porém aumentam a possibilidade
de erros oriundos da coleta de dados em campo.
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Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo ajustar e selecionar a melhor equação
para indivíduos do gênero Eucalyptus sp no estado do Amapá.
2. Material e Métodos
2.1 Caracterizações da área de estudo
A área de estudo está localizada em Porto Grande – AP nos hortos florestais denominados de:
Onça, Pedreira e Peixe-Boi com área total de 109,23ha do principal “bloco” de plantio da AMCEL –
Amapá Florestal e Celulose S/A, Próximo aos municípios de Ferreira Gomes (Latitude: 0.85376,
Longitude: -51.1941/ 0° 51′ 14″ 70 Norte, 51° 11′ 39″ Oeste– Altitude de 4m. A classificação oficial
do clima do Amapá é "tropical super úmido". A precipitação anual média cai significativamente do
litoral para o interior. A costa Atlântica, incluindo Macapá, registra uma média de 3.250 mm de
chuvas anuais, diferente de Serra do Navio, que recebe uma diferença de 1.000 mm anuais. Os ventos
são, em sua maioria, moderados; a umidade anual gira em torno de 74 85% (INMET,2013).
2.2 Coletas de Dados
Para coleta de dados foi selecionado uma parcela do bloco de desbaste da Empresa AMCEL,
objetivando coletar classes diamétricas de um total de 35 amostras. Foi realizada a cubagem rigorosa
pelo método de Smalian para se obter o volume em metros cúbicos m³.
Na Tabela 1 estão descrita um resumo das principais características dendrométricas dos 35
indivíduos amostrados.
Tabela 1 – Estatística Descritiva de 35 árvores usadas para o ajuste e validação dos modelos
volumétricos.
Parâmetros
Mínimo
Máximo
Amp. Total
Média
Mediana
Variância
Desvio Padrão
CV (%)

DAP (cm)
5
20,5
15,5
13,27
13,2
21,22
4,60
0,04

Altura Comercial (m)
10
24,9
14,9
19,46
20,1
21,66
4,65
0,047

Volume comercial (m3)
0,03394
1,039
1,005
0,3836
0,32
0,0786
0,2804
0,0028

2.3 Análises de Dados
Foram testados oito modelos volumétricos, os modelos foram ajustados pelo método dos
mínimos quadrados ordinários.
Para a seleção da melhor equação foram levados em consideração os critérios estatísticos,:
Coeficiente de Determinação Ajustado (R²aj), Erro Padrão da Estimativa (Sxy), Valor de F. Dessa
forma os modelos que obtivessem melhor resultado nesses parâmetros, apresentaria melhor eficiência
sendo a equação mais adequada para a estimativa do volume de um povoamento. Em relação ao
método comparativo entre as equações logarítmicas com as simples, foi empregado o índice de
Furnival, o qual apresenta características próprias para esse tipo de análise, sendo este usado com
objetivo de comparar o erro padrão da estimativa de modelos aritméticos com modelos logarítmicos.
Para melhor resultado, foi realizada a análise gráfica de resíduos do modelo escolhido, visando
constatar possíveis tendências na curva de ajuste.
Os modelos volumétricos usados têm como objetivo evitar extrapolações que viesse a
apresentar valores estimados negativos ou superiores aqueles estimados nos parâmetros (COUTO e
BASTOS et al. 1987). Para as análises estatísticas foram usados Programas de auxilio como:
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Microsoft EXCEL, e para resultados de precisão para os modelos volumétricos o STATISTICA 8.0
(STATSOFT,2008).
Na Tabela 2 são apresentadas oito equações volumétricas, sendo três de simples entrada e
cinco de dupla entrada com seus respectivos autores.
Tabela 2 - Modelos volumétricos testados para os 35 indivíduos do gênero Eucalyptus sp no estado do
Amapá.
Variável Autores

Modelo

DAP

1. KOPEZKY-GEHRHADT
2. HOHENADL-KRENN
3. HUSCH

DAP/HT

4. SPURR
5. SHUMACHER-HALL
6. STOATE
7. NASLUND

8. SPURR LOGARÍTMICO
Em que: V= Volume em m³, Dap= Diâmetro a 1,3 cm de altura em metros, Ht= Altura total da Árvore,
β= Coeficiente determinado pela regressão, Ln= Logaritmo Neperiano.
3. Resultados e Discussão
As melhores equações para a estimativa do volume foi de Shumacher e Hall e Spurr
Logarítmico. Em contra partida, os modelos de simples entrada como Kopezky, Hohenald e Husch
obtiveram bons resultados, porém não tão significativos quando comparado com o de dupla entrada.
As estimativas dos coeficientes da regressão e sua significância, as estatísticas de ajuste e
precisão das equações volumétricas são apresentadas na tabela 3:
Tabela 3 - Valores dos coeficientes e parâmetros de precisão para indivíduos Eucalyptus sp. no estado
do Amapá.
R2aj.

F

-

Syx%
15,36

0,95

758*

-

-

14,19
22,31
11,64

0,96 448*
0,97 1536*
0,975 6753*

-

-

42,11

0,98

1242*

Nº

b0

b1

b2

b3

b4

1

-0,063099*

0,002262*

-

-

0,00351*
0,930108*

2
3
4

ns

0,13297
-7,1182*
0,019234ns

-

5

0,000139*

0,03339*
2,31018*
0,000083*
1,911319*

6

0,04489ns

-0,00207ns

0,00007ns

0,000084*

-

11,97

0,97

424*

7

-

0,000623ns

0,0000195ns

0,0000554ns

-0,000562ns

12,05

0,973

314*

8

-8,34949*

0,88377*

-

-

-

18,64

0,98

2259*

Em que: R²aj= Coeficiente de Determinação Ajustado; Syx: Erro Padrão da Estimativa; β=
Coeficientes; F= Valor de F.
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Vale ressalvar que as equações com dupla entrada que consideram o DAP e altura
apresentaram resultados mais eficientes. Assim como em outros trabalhos já realizados a equação de
Shumacher-Hall apresentou melhores resultados. Santos et al. ( 2010) estimou o volume de Eucalyptus
Grandis, comparando modelos de equação volumétrica com o modelo Taper. Inúmeros outros autores
por meio de teste constataram que Shumacher e Hall deram origem a equação de melhor precisão.
Avaliando os modelos de simples entrada, nota-se que o coeficiente de determinação ajustado
variou de 0,95 a 0,97, com pouca diferença em relação aos modelos de dupla entrada. Já comparando
o erro padrão da estimativa relativo (Syx%), os modelos de simples entrada apresentaram valores mais
elevados que os de dupla entrada. Os valores da estatística F da análise de variância foram
significantes para todos os modelos ajustados, apresentando os maiores valores para os modelos
aritmético e logarítmico de Spurr, respectivamente.
Em comparação, os modelos de dupla entrada apresentaram um (R²aj) com variação de 0,975
a 0,9854 com resultado satisfatório nas estimativas volumétricas. Não obstante, em nível de
comparação, os modelos de Schumacher e Spurr (log) apresentaram resultados semelhantes mais
satisfatórios que os modelos de Spurr, Stoate e Naslund, por apresentarem uma distribuição de
resíduos homogênea mais expressiva.
Em um trabalho realizado por Pessoa (2014), no município de Pacajá, foram ajustados oito
modelos volumétricos para hibrido de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, sendo quatro de
simples entrada e quatro de dupla entrada. Dentre os modelos de dupla entrada, constatou-se que os
modelos logarítmicos de Spurr e Schumacher-Hall mostraram parâmetros estatísticos semelhantes e,
ainda, mais satisfatórios do que os modelos de Spurr e Stoate, além de apresentarem distribuições dos
resíduos linear e homogênea e mais próxima da média zero em relação aos demais modelos. Todavia,
o modelo de Schumacher-Hall apresentou coeficiente β0 não significativo. Dessa forma, considerou-se
a equação logarítmica de Spurr o modelo melhor ajustável dentre aqueles de dupla entrada.
Os resultados observados para os modelos de dupla entrada são semelhantes ao estudo
realizado por Azevedo et al. (2011), onde os modelos de Schumacher-Hall e de Spurr apresentaram
melhores resultados para estimar o volume de Eucalyptus urophylla, manejado sob regime de alto
fuste ou de talhadia
As equações que apresentaram melhor resultado na estimativa do volume através da variável
independente (DAP e Altura) obtiveram baixa dispersão nos resíduos variando de -18,64% a 22,31%
livres de tendências ao longo na curva de ajuste, como mostra a na figura 1(Shumacher- Hall) e Figura
1(Spurr Logarítmico):
A

B

Figura 1-Gráfico de Resíduo pelo modelo de Shumacher-Hall (A) e Spurr Logarítmico(B).
Os modelos de Schumacher Hall e Spurr Logarítmico apresentaram uma boa distribuição de
resíduos em torno da linha de regressão, tendo em vista mostrarem uma distribuição mais aleatória e
homogênea dos resíduos, apesar de não haver grande diferença em relação aos demais modelos
ajustados. Porém a equação de Spurr se mostrou mais satisfatória por demostrar distribuição mais
homogênea na linha de regressão e uma ótima precisão no ajuste.
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4. Conclusões
Corroborando com os resultados supramencionados , a equação de Spurr Logarítmico obteve
um bom ajuste e precisão na estimativa do volume de clones de Eucalyptus sp sendo o mais adequado
para realização de estimativas de volume.
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Resumo
A quantificação do volume da madeira em tora é essencial quando esta se destina a fins
comerciais. Alternativas que reduzam o tempo de realização da cubagem podem propiciar
alterações no custo e na acurácia desta atividade. Nessas ocasiões, as redes neurais artificiais
mostram-se como uma ferramenta potencial. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo
empregar redes para estimativa de volume de madeira em tora. Foram utilizados dados de
cubagens de 274 toras de uma área de manejo florestal comunitário em Xapuri, Acre. Para
treinamento e validação das redes, testou-se três diferentes combinações de variáveis: 1) espécie,
comprimento da tora, d1, d2, d3 e d4; 2) espécie, comprimento da tora, d1 e d3 e; 3) espécie,
comprimento da tora, d1 e d2. Ao usar todas as variáveis de estudo como input (combinação 1),
a rede obteve maior R² (99,09%) e menor RQME (0,2475%). Empregando as variáveis d1 e d3,
os resultados também foram satisfatórios (R²=97,06% e RQME=0,4027%). Pode-se concluir que
as redes mostram-se como boa alternativa para quantificação do volume de madeira em tora.
Palavras-chave: Cubagem rigorosa; Quantificação volumétrica; Inteligência artificial.

1. Introdução
A quantificação do volume da madeira em tora em pátios florestais torna-se relevante,
principalmente, quando esta se destina a fins comerciais. Para tanto, realiza-se a cubagem rigorosa
utilizando métodos de medição direta, indireta, estimativa equacional, entre outros (SILVA et al., 2005).
Atualmente, o método de Smalian é o método adotado para realização da cubagem da madeira,
conforme consta na Resolução CONAMA nº 411, de 6 de maio de 2009. Para sua aplicação, os
diâmetros da base e do topo são mensurados, tomando-se duas medidas por extremidade, assim como o
comprimento da tora.
No entanto, alternativas que visem reduzir o tempo de realização da cubagem podem propiciar
grandes alterações no custo e na acurácia desta atividade (CABACINHA, 2003). Dessa forma, as redes
neurais artificiais (RNA) mostram-se como uma ferramenta potencial, uma vez que podem estimar o
volume da tora tendo como base poucas variáveis. As redes são sistemas computacionais constituídos
por unidades de processamento simples conectadas entre si de maneira específica para alcançar um
objetivo desejado (HAYKIN, 2001).
Assim, este trabalho teve como objetivo empregar redes neurais artificiais para estimativa de
volume de madeira em tora.
2. Material e Métodos
2.1. Área de estudo
A área de estudo está inserida na Reserva Extrativista Chico Mendes – Resex Chico Mendes,
município de Xapuri, Acre. A Resex possui uma área de 970.570 ha e situa-se na região sudeste do
estado, entre as coordenadas geográficas 10º 06’ a 10º 58’ de latitude Sul e 67º 56’ a 69º 48’ de longitude
Oeste (BRASIL, 2006). O clima da região é do tipo Am, equatorial quente e úmido, caracterizado por

329

altas temperaturas e elevados índices pluviométricos. Predominam a Floresta Ombrófila Densa e a
Floresta Ombrófila Aberta, ambas com uma grande diversidade de formações vegetais (ACRE, 2006).
2.2. Dados
Os dados utilizados neste estudo foram provenientes de cubagens de 274 toras localizadas em
pátios de estocagem numa área de manejo florestal comunitário em Xapuri. As variáveis utilizadas para
estimar o volume das toras foram: comprimento da tora em metros e; diâmetro 1 (d1) e diâmetro 2 (d2)
medidos em uma das extremidades da tora e, diâmetro 3 (d3) e diâmetro 4 (d4) obtidos na outra, todos
em centímetros.
2.3. Redes neurais artificiais
Os dados foram divididos aleatoriamente em duas partes: 70% para treinamento das redes e 30%
para validação. Foram testadas 5 redes com uma camada intermediária de 8 neurônios, empregando-se
como critério de parada 3.000 épocas para cada combinação de configuração.
As variáveis usadas como input foram: espécie (qualitativa); diâmetros (d1, d2, d3 e d4) e
comprimento da tora (quantitativas). Como output utilizou-se o volume da tora. Foram testadas três
combinações de variáveis de entrada: 1) espécie, comprimento da tora, d1, d2, d3 e d4; 2) espécie,
comprimento da tora, d1 e d3 e; 3) espécie, comprimento da tora, d1 e d2.
O algoritmo de treinamento utilizado foi o resilient propagation (RPROP+), que vem sendo
amplamente empregado em trabalhos no setor florestal (ARAÚJO, 2015; BINOTI; BINOTI; LEITE,
2014; MARTINS et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016; SCHIKOWSKI; CORTE; SANQUETTA, 2015;
VENDRUSCOLO et al., 2015).
As redes foram treinadas no sistema Neuro 4, disponibilizado gratuitamente no site do projeto
NeuroDAP (http://neurodap.com.br/).
2.4. Avaliação das RNA
As melhores RNA foram selecionadas com base no coeficiente de correlação (R² em %) entre o
volume observado e o estimado pelas redes; a raiz quadrada do erro médio percentual (RQME), análise
gráfica dos valores observados versus valores estimados e análise gráfica dos resíduos (CAMPOS;
LEITE, 2013).
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentados os resultados das estatísticas de precisão das RNA testadas.
Observa-se que ao usar todas as variáveis de estudo como input, a RNA obteve maior R² e menor RQME,
demonstrando que as estimativas do volume foram superiores às demais combinações avaliadas. No
entanto, empregando as variáveis d1 e d3 (mensurados em extremidades diferentes), os resultados
também foram satisfatórios. Por sua vez, ao utilizar diâmetros mensurados em uma mesma extremidade
(d1 e d2), houve uma redução na precisão das estimativas.
Tabela 1 – Estatísticas das estimativas do volume da madeira em tora (m³) das diferentes combinações
testadas. (Fonte: os autores).
Combinação

Variáveis de entrada

RQME (%)

R² (%)

1
2
3

Espécie, comprimento da tora, d1, d2, d3, d4
Espécie, comprimento da tora, d1, d3
Espécie, comprimento da tora, d1, d2

0,2475
0,4027
0,4065

99,09
97,06
95,07

Na Figura 1 são apresentados os resultados da relação entre valores observados e estimados e
análise gráfica dos resíduos. Os volumes estimados em função dos observados ficaram mais próximos
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da média ao utilizar todas as variáveis para as estimativas. Nota-se que a combinação 2 não apresentou
grande variação entre os volumes.
Por meio da dispersão dos resíduos, observa-se que ao utilizar duas medições de diâmetro, as
RNA apresentaram tendência de superestimação e subestimação para os menores volumes. Porém,
adotando como input diâmetros mensurados em extremidades diferentes (combinação 2), nota-se uma
menor dispersão dos resíduos.
O algoritmo resilient propagation apresentou resultados satisfatórios para a combinação da
variável categórica com as variáveis quantitativas comprimento da tora e diâmetros, sendo superiores
para as duas primeiras combinações.
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Figura 1 – Relação entre os valores observados versus estimados e análise gráfica dos resíduos (Fonte:
os autores).
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4. Conclusões
As redes apresentam potencial para estimação de volume da madeira em tora, permitindo reduzir
o número de medições da variável diâmetro e inserir variáveis categóricas no treino. Estudos com novas
configurações devem ser realizados a fim de melhorar a exatidão das estimativas.
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Resumo
Em virtude da importância das florestas em relação às mudanças climáticas,
objetivou-se com o trabalho quantificar o estoque de carbono no sub-bosque de uma capoeira,
localizada em um fragmento florestal, no Espaço de Eventos Abertos da Universidade Federal
de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais. O volume foi estimado utilizando a equação
recomendada pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC para capoeiras,
com os dados oriundos de 4 parcelas de 25 m² (5 x 5 m), onde todos os indivíduos com
Circunferência a Altura do Peito (CAP) inferiores a 15 cm, nelas presentes, tiveram as
respectivas alturas e CAP mensurados. Posteriormente os dados foram extrapolados para área
total. Para estimativa da biomassa foi utilizado o método não destrutivo, onde não ocorre o
abate das árvores, e o teor de carbono foi calculado utilizando o fator de 0,47, que é
recomendado pelo Painel Internacional de Mudança Climáticas (IPCC).Em todas as parcelas
foram encontrados indivíduos apenas da espécie Mabea fistulifera Mart., totalizando um
volume de 9,59 m³.ha-1 e estoque de carbono de 2,52 ton.C-1.ha-1, valor esse inferior a outros
estudos em capoeiras.
Palavras-chave: Biomassa; Densidade da Madeira; Mudanças Climáticas.

1. Introdução
O desmatamento e a degradação ambiental correspondem a aproximadamente 10% das
emissões antropogênicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) (HOUGHTON et al., 2012), atrás somente
das oriundas da queima de combustíveis fósseis (STRASBURG et al., 2012). Esse aumento na
concentração de GEE tem agravado o efeito estufa e causando as mudanças climáticas em escala
global (RIBEIRO et al., 2010).
Dessa forma, as florestas têm importância destacada devido à sua capacidade de capturar o
dióxido de carbono atmosférico, por meio da fotossíntese, e fixá-lo na forma de carbono no material
lenhoso (CHANG, 2004). No caso da Mata Atlântica, apesar de ser considerado um dos ecossistemas
mais ameaçados do mundo (RIBEIRO et al., 2009), ela ainda armazena riqueza de fauna e flora que
desempenham importante papel no ciclo de carbono (VIEIRA et al., 2005).Logo, inventários devem
ser realizados para conhecer o potencial de estocagem de carbono nas florestas naturais (BOINA,
2008).
Objetivou-se, com este trabalho, quantificar o estoque de carbono no sub-bosque de uma
capoeira de um fragmento florestal em regeneração natural localizado no espaço aberto de eventos da
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais.
2. Material e Métodos
A área de estudo é um fragmento florestal de regeneração natural de 1,94 hectares, localizado
no Espaço Aberto de Eventos, pertencente à Universidade Federal de Viçosa (UFV), com coordenadas
geográficas 20º 45' S e 42º 52' W. O clima da região, segundo o sistema de classificação de Koppen, é
Cwa, definido como um clima subtropical úmido (SILVA et al., 2013).
Para analisar a vegetação do sub-bosque do local foram lançadas 4 parcelas de 25 m² (5 x 5
m). Todos os indivíduos com CAP (circunferência a 1,30 metros de altura) inferior a 15 cm tiveram
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sua altura medida com auxílio de vara milimetrada e foram identificados a nível de espécie.
Posteriormente os dados foram extrapolados para área total.
O volume total, com casca, de árvores individuais foi obtido por meio da seguinte equação:

VTcc = 0,000074 * DAP 1,707348 * Ht 1,16873(CETEC, 1995)
Em que:
VTcc = volume total com casca, em m³;
DAP = Diâmetro a 1,30 metros de altura, em cm;
Ht = Altura total, em m.
Foi utilizado o método não destrutivo para estimar a biomassa acima do solo, que consiste na
multiplicação do volume com casca pela densidade básica da madeira. No caso como foram
identificados somente indivíduos da espécie Mabea fistulifera, que segundo Brianezi (2011) possui
densidade básica da madeira de 0,56 g.cm(3)-1.
Para o estoque de carbono foi utilizado o fator de 0,47, recomendado pelo Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2006).
3. Resultados e Discussão
Foram mensurados 19 indivíduos em todas as parcelas, totalizando 46 fustes e 0,0959 m³ de
madeira (Tabela 1).Quando extrapolado para área total o volume encontra foi de foi de 9,59 m³.ha-1
resultando em um estoque de carbono de 2,5249 t.C.ha-1.
Tabela 1 - Volume dos indivíduos em cada uma das parcelas
Parcela

Volume (m³)

1

0,0433

2

0,0205

3

0,0198

4

0,0123

A diferença de volume encontrada em cada uma das parcelas é decorrente da heterogeneidade
do fragmento florestal, já que a área possui sinais de retirada de madeira e queimadas. Essas
perturbações podem ser o motivo da baixa variabilidade de espécies encontradas no sub-bosque, o que
não é benéfico para a floresta e segundo ZHAO et al. (2014) pode afetar a manutenção da qualidade
do solo e da ciclagem de nutrientes.
O volume de madeira e a biomassa encontrada no sub-bosque é pequeno quando comparado
com ao da floresta por completo. De acordo com Chastain Jr et al. (2006), de toda biomassa acima do
solo presente em um fragmento florestal, menos de 1% está no sub-bosque.
Torres et al. (2013), também mensurando indivíduos com DAP inferior a 5 cm, encontraram
no sub-bosque de uma Floresta Estacional Semidecidual estoque de carbono de 3,73 t.C.ha-1, valor
esse superior ao do presente estudo devido ao estágio de sucessão florestal.
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Cunha et al. (2013), ao avaliarem o estoque de carbono no sub-bosque de uma área em
restauração florestal, encontraram estoque de carbono no sub-bosque 3.15 t.C.ha-1, valor também
superior ao do presente estudo.
Ribeiro et. al (2010), ao avaliar o estoque de carbono em uma capoeira na Zona da Mata de
Minas Gerais, encontrou o valor de 19,5 ± 8,08 t.C.ha-1. Segundo os autores o valor é baixo quando
comparado a outros fragmentos florestais no mesmo estágio de sucessão.
4. Conclusões
A diversidade de espécies na área em regeneração natural é baixa, em função da constante
exploração de madeira e queimadas que ocorreram no local.
A capoeira apresenta baixo estoque de carbono (2,5249 t.C.ha-1) quando comparado com o de
estudos realizados em outras capoeiras.
A área deve ser monitorada devido as condições do local, que tem constante retirada de
madeira e queimadas, para assim avaliar o incremento de carbono no local.
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Resumo
O objetivo da presente pesquisa foi quantificar o volume e número de indivíduos capazes de
serem considerados aptos a produção madeireira. Foi realizado um inventário 100% das espécies
comerciais com DAP ≥ 10 em 5 Unidade de Produção Anual (UPA) e calculado o volume e
distribuição diamétrica realizando a estatística descritiva. Na área total, foram encontradas 2.413
indivíduos pertencentes a 140 espécies e volume total 1.145,8186m³ sendo acompanhadas pelas
espécies Anacardium humile, Lecythis idatimon, Pouteria guianensis que apresentaram 1,01m³,
0,45 m³ e 0,40 m³ respectivamente. A área apresentou alto volume de madeira para exploração,
sendo 82,94% de indivíduos aptos para abate e 17,05% inaptos mas que servirão de estoque
imediato.
Palavras-chave: Inventário Florestal, Manejo Florestal, Floresta Nativa.

1. Introdução
Nos últimos anos aumentou-se a preocupação com o uso racional dos recursos florestais,
visando a garantia do o uso pelas gerações futuras. A forma legal de utilização destes recursos é por
meio do plano de manejo florestal sustentável.
Desta forma, o primeiro passo é conhecer a composição florística e a estrutura fitossociológica
para fundamentar o plano de manejo. Tal conhecimento subsidiará a análise quali-quantitativa dos danos
as árvores remanescentes da floresta submetida ao manejo. Esta prerrogativa baseia-se na aplicação do
manejo florestal considerando a intensidade de exploração visando minimizar os danos na floresta e
ainda ser economicamente viável tal exploração.
O manejo florestal sustentável garante a perpetuação das espécies onde é importante que se
tenha informação de antes da aplicação do manejo e o acompanhamento da floresta.
Após a exploração florestal uma das principais atividades realizadas no local é o
acompanhamento e monitoramento do crescimento da floresta por meio da instalação de parcelas
permanentes. Tal monitoramento serve para coletar informações sobre a avaliação dos danos da
exploração, com vistas à possibilidade de se tomar medidas mitigadoras destes danos na floresta
(FERNANDEZ; AMARO, 2007).
Nestes termos, dada a importância de um bom planejamento da exploração florestal com a
execução de rigorosos critérios técnicos não só causa baixo impacto ambiental nos meios físico, biótico
e antrópico, como também proporciona significativa redução nos custos totais da colheita de madeira
(PINTO et al., 2002).
Diante do exposto, este trabalho pretende responder qual o potencial de uma floresta de terra
firme, de modo a subsidiar as atividades de exploração madeireira. Logo, o objetivo do trabalho foi
quantificar o volume e número de indivíduos capazes de serem considerados aptos a produção.
2. Material e Métodos
Localização da área de estudo
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A área de estudo localiza-se no assentamento Nova Canaã, no Município de Porto Grande – AP.
Na referida área, foram plotadas de forma sistemática 5 parcelas com 1 ha cada (52”40’37W; 0”35’37N),
equidistantes cerca de 250 m entre si. A figura 1 representa a disposição das parcelas na área de estudo.

Figura 1. Área de estudo localizada no assentamento de Nova Canaã, no município de Porto Grande - AP.

Caracterização da área de Estudo
A área apresenta vegetação ombrófila densa de terras baixas e submontana (IBGE, 2012). O
clima da região é do tipo Am (equatorial super-úmido), segundo a classificação de Koppen. A
temperatura média é 25 ºC, ocorrendo pouca variação de temperatura durante o ano. A precipitação
anual na região é de 2.300 mm, com índice pluviométrico trimestral mais seco abaixo de 200 mm. O
período mais chuvoso ocorre no trimestre de março a maio (acima de 1.000 mm). A umidade relativa é
alta, com valores entre 80 e 86% (TARDIN et al., 2009).
Inventário Florestal
Nos limites desses projetos, foram desenvolvidos a partir de um inventário 100% das espécies
comerciais com DAP ≥ 10 em 5 Unidade de Produção Anual (UPA) disposta em forma quadrada de 100
x 100 m (1ha) equidistantes em aproximadamente 250 m.
Todos os indivíduos foram etiquetados com numeração progressiva, coletado nome popular,
DAP e altura comercial (h). A identificação taxonômica das espécies foi realizada por meio das coletas
de materiais botânicos férteis para confecção de exsicatas, e levadas para identificação no Herbário na
Universidade Federal do Amapá/HUFAP, seguindo o sistema APG III (2010).
Avaliação da floresta antes da exploração
Para ser realizado a exploração, foi necessário realizar uma análise prévia da quantidade de
volume da floresta e a distribuição diamétrica dos indivíduos. Para estimativa do volume foi utilizada a
seguinte expressão:

𝑉𝑉 = 𝑔𝑔 ∗ ℎ ∗ 𝑓𝑓

Em que: V= volume (m³); g = área basemétrica (m²); h = Altura (m); Fator de forma = 0,7.
As tabelas, histogramas e boxplot de distribuição diamétrica e volumétrica foram obtidas por
meio de estatísticas descritivas utilizando os softwares RStudio e Excel. Foram selecionadas árvores
para exploração de acordo com o seu diâmetro, previsto na Resolução 406/2006 CONAMA (DAP ≥ 50
CM).
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3. Resultados e Discussão
Na área total, foram encontradas 2413 indivíduos pertencentes a 140 espécies sendo encontrados 425,
485, 468, 539, 496 indivíduos nas UPA’s 4, 5, 1, 2 e 3 respectivamente.
Na figura 1, observou-se a grande concentração de indivíduos com o DAP < 50,esta sendo
representada por 2.243 espécimes, e 170 espécimes com DAP > 50. Os diâmetros discrepantes ficam
evidenciados no gráfico boxplot que demonstra outliers, isto ocorre em função da diferença entre os
diâmetros, ocasionada pela heterogeneidade da floresta nativa, ou seja, a grande variação dos diâmetros
dos indivíduos, é um comportamento normal para esse tipo de floresta (APARÍCIO, 2013).

Figura1 - Distribuição diamétrica dos indivíduos de uma floresta ombrófila densa: histograma
(esquerda) e boxplot (direita).
A tabela 1, apresenta os valores totais de volume em cada unidade de produção anual utilizando
apenas o DAP ≥ 50, que são os indivíduos dentro do limite permitido para a derrubada.
As principais espécies destas unidades que obtiveram maiores volumes foram: UPA 1:
Anacardium humile (1,01m³), Couratari guianensis (0,35 m³) e Nectandra rubra(0,23 m³); UPA 3:
Lecythis idatimon (0,45 m³), Diniziaexcelsa(0,25 m³) e Dipteryx odorata (0,15 m³); UPA 5: Pouteria
guianensis (0,40 m³), Vouacapoua americana(0,24 m³) Dinizia excelsa (0,22 m³).
Tabela 1 - volume total da unidade de produção anual.
UPAs

Volume Total (m³)

UPA 1

272,1576

UPA 2

215,1295

UPA 3

201,5734

UPA 4

195,2337

UPA 5

261,7245

Total Geral

1.145,8186

A distribuição do volume por classe diamétrica apresentou maior concentração na classe 5 com
volume total de 225,5134, seguido pela classe 10 com 215,6084m³ sendo que a última apresentou menos
indivíduos entre as classe, mas é compensada pela incidência de diâmetros maiores conforme a figura
2.
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Figura 2 -Distribuição volumétrica de uma floresta ombrófila por classe de diâmetro.
Os indivíduos remanescentes que servirão de estoque imediato para o segundo ciclo de
exploração estão distribuídos na classe 4, esta apresentou volume maior que as classes 6,7,8 e 9, sendo
explicado pela grande ocorrência de indivíduos nesta classe, demonstrado na tabela 2.
Tabela 2 - Distribuição do volume por classe de diâmetro
Classe de Diâmetro
4
5
6
7
8
9
10

Volume (m³)
195,4119
225,5134
159,6537
126,2875
74,8279
148,5157
215,6084

4. Conclusões
A área apresentou alto volume de madeira para exploração, sendo 82,94% de indivíduos aptos
para abate e 17,05% inaptos mas servirão de estoque imediato. Desta forma, considerando o volume
como parâmetro para exploração, a área apresentou capacidade produtiva suficiente para a aplicação do
manejo florestal.
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Resumo

A utilização do método semimecanizado de corte é umas das principais e mais
econômicas alternativas para as médias e pequenas empresas florestais, bem
como para os pequenos produtores, a aplicação desse método mostra-se eficaz
especialmente em áreas de topografia acidentadas, onde é inviável a utilização
de maquinário de grande porte, e substitui o método manual que demanda
excesso de esforço físico por parte do operador, o objetivo desse trabalho
consiste na avaliação do tempo de realização das atividades que envolvem a
colheita florestal semimecanizada, buscando entender se a presença de equipes
com maior mão de obra interfere nesse tempo de realização. Para esse trabalho
foram avaliadas duas propriedade na região sul do estado do Espírito Santo, onde
a topografia do terreno faz se ter a necessidade da aplicação do método
semimecanizado, as propriedades se diferem quanto ao número de operadores
nas equipes, sendo assim avaliada a diferença na porcentagem do tempo desses
operadores. De maneira geral o tempo de realização das atividades não diferem
de forma significativa, porém a atividade de empilhamento é realizada de forma
mais rápida pela equipe formada com ajudantes fazendo assim com que o
processo de carregamento seja mais ágil. Concluísse dessa maneira que a
presença de equipes com maior número de pessoas só se faz necessário pela
operação de empilhamento e carregamento dos veículos de transportes, já que
nas demais atividades a presença da equipe não contribui significativamente com
redução do tempo de serviço das operações.
Palavras-chave: Colheita florestal; mecanização; fomento florestal
1. INTRODUÇÃO
O setor florestal tem grande importância na distribuição de matérias-primas para as
indústrias energética, civil, naval, movelaria, e atualmente também se destaca com
crescimento da indústria de papel e celulose (SNIF, 2016). O Brasil apresenta-se como o
principal fornecedor de produtos e subprodutos advindos das florestas, pois o mesmo
apresenta em seu território uma extensão de 477,7 milhões de ha de florestas nativas (IBGE,
2012).
A preocupação com os recursos e biodiversidade de florestas nativas que por vezes vem
sendo explorados de forma predatória e sem controle e o tempo de reconstituição das
mesmas no pós-colheita, obrigou com que as empresas do setor florestal criassem
alternativas para a produção de matéria-prima em um menor tempo de retorno e com grande
lucro para as mesmas.
Diante desse fato, é possível observar crescentes áreas de florestas plantadas no país,
segundo o IBGE, (2012) atualmente existem cerca de 6,5 milhões de ha de florestas
343

plantadas no território nacional, aumentando assim a necessidade de investimentos no setor.
Entre esses investimentos pode-se destacar o emprego de técnicas de melhoramento
genético, combate a pragas, táticas de plantio, irrigação e principalmente com grande
investimentos no sistema de colheita tornando possível uma maior agilidade da produção
(FREITAS 2005; MACHADO; SILVA; PEREIRA, 2008; CASTRO 2011).
Segundo, Oliveira et al (2007), existem três sistemas para obtenção de madeira, sendo
eles os sistemas manuais, mecanizado e semimecanizado, A utilização do sistema de corte
semimecanizado permite a realização das atividades em um menor tempo quando
comparado ao sistema de corte manual aumentando assim a produtividade de empresas e
de pequenos produtores que utilizem esse sistema. (LOPES, 2007).
Diante do exposto o objetivo desse trabalho é o estudo de tempo e movimento das
atividades de corte, desgalhamento e traçamento de duas propriedades localizadas na região
sul do estado do Espírito Santo, observando se o tempo médio e a produtividade das
atividades sofre a influência dos operadores e suas equipes de trabalho.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no sul do estado do Espírito Santo em duas propriedades de
fomentadas pela FIBRIA S.A., para a realização do corte é empregado o método
semimencanizado, já que as propriedades alvo do estudo destacam-se por possuírem elevado
grau de inclinação. Impossibilitando com isso a utilização de maquinário de grande porte,
destaca-se também que em ambas o sistema de toras utilizado é o sistema de toras curtas.
As esquipes de trabalho se diferenciam em ambas as propriedades, a primeira equipe é
formada por um motosserrista e dois ajudantes que realizam atividades como direcionamento
da queda dos indivíduos e a medição para o traçamento, enquanto a outra equipe avaliada é
composta por dois motoserristas sem a presença de ajudantes que realizam o corte,
direcionamento de queda e fazem a medição e o traçamento dos indivíduos.
Para a obtenção da análise do estudo de tempo no ciclo de corte nas propriedades
utilizou-se o método de tempo contínuo de cronometragem, sendo utilizado para isso dois
cronômetros. Para a realização da análise de tempo e movimento se observou as atividades que
compõe o sistema de colheita semimecanizado (corte, traçamento, desgalhamento, tombamento
e empilhamento). Foram avaliados o ciclo de corte de três motoserristas, avaliando o tempo em
que realizam os ciclos das atividades que envolvem o corte semimecanizado.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A figura 1 apresenta a distribuição da porcentagem de tempo realizado para as
atividades, onde o processo de corte é o que demanda menor tempo de realização por se tratar
de um processo relativamente simples, não ultrapassando os 20% do tempo.
Observa-se que as atividades que envolvem o processamento dos indivíduos são as que
consumem maior tempo para a realização, cerca de 85% do tempo do ciclo, uma vez que as
toras necessitam estar na medida correta, além de se aproveitar o máximo possível do fuste
utilizado, sendo assim uma atividade criteriosa e demorada.
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Figura 1:Porcentagem de tempo para execução de cada atividade.

As atividades de corte, desgalhamento e traçamento não apresentam entre si, uma
diferença tão grande quanto a porcentagem de tempo de realização dessas operações o que não
justificaria a utilização de ajudantes para a realização das operações, porém essa utilização de
maior mão de obra pode-se se justificar pela Tabela 1
Tabela 1: Tempo total do empilhamento

Tempo total de empilhamento em min.
Motosserrista 1
Motosserrista 2
Motosserrista 3
120
180
90

Verifica-se por meio da Tabela 1 o tempo total da atividade de empilhamento, podendo
observar a diferença no tempo em que o motosserrista 3 que possui a colaboração de dois
ajudantes e bem menor se comparado aos demais motosserristas, além disso existe uma
diminuição de carga a ser levantada pelo motosserrista 3 em relação aos demais, explicando
com isso a presença de uma equipe com maior número de pessoas.
Ressalta-se ainda que durante o período de coleta de dados, a propriedade onde atua o
motosserrista 3 e sua equipe passava por período de transporte de madeira, e o carregamento
dos veículos eram feitas de forma manual, o que necessita de um número maior de pessoas
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envolvidas no processo, assim fortalecendo a necessidade de um maior número de pessoas na
equipe de trabalho.
A atividade de tombamento apresenta uma particularidade em ambas as propriedades,
por se tratar de terrenos acidentados e de grande inclinação os motosserristas aproveitam-se da
topografia para fazer essa atividade, por tanto durante a realização do traçamento as toras por
meio da inclinação do terreno rolam até a margem da estrada onde serão realizadas as atividades
de empilhamento.
4. CONCLUSÕES




A necessidade de carregamento dos veículos de transporte, é um fator que explica o
investimento em equipes com maior números de trabalhadores
Para as atividades de corte, desgalhamento e traçamento, a presença de uma equipe, não
influencia no tempo de realização da atividade.
A inclinação do terreno contribui para a não realização das atividades de tombamento, fazendo
com que o operador ganhe tempo, e não necessite realizar esforços físicos desnecessários.
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Resumo
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a influência dos fatores ambientais nas atividades
de implantação e manutenção de florestas no estado do Espírito Santo, Brasil. O estudo foi
desenvolvido em uma propriedade rural, onde se mensurou o ruído, o conforto térmico e a
iluminação do ambiente de trabalho nas atividades de coveamento, coroamento, capina química,
adubação, desrama manual, desrama semimecanizada e roçada semimecanizada. Os valores
obtidos foram comparados com as normas brasileiras de segurança e medicina do trabalho.
Utilizou-se o dosímetro para medir o valor de dose de ruído na jornada de trabalho. O conforto
térmico e a luminosidade foram coletados em intervalos de uma hora, com a utilização do IBUTG
e luxímetro, respectivamente. As atividades de desrama semimecanizada e roçada
semimecanizada apresentaram níveis de ruído acima do permitido pela NR 15. O coveamento
foi a atividade que apresentou maior desconforto térmico. Em todas as atividades, a iluminância
apresentou valores aceitáveis, acima dos limites mínimos estabelecidos pela NBR 5413/92.
Palavras-chave: Ergonomia, Saúde ocupacional, Atividades florestais.

1. Introdução
O Brasil ocupa uma posição de destaque entre os países com os maiores plantios florestais do
mundo. As florestas plantadas estão distribuídas em praticamente todo o território nacional. Estima-se
que no estado do Espírito Santo os plantios chegam a 246.000 ha de florestas plantadas, para fins
comerciais, que movimentam R$ 5,0 bilhões/ano, equivalentes a 25% do PIB estadual. O setor gera
cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos e envolve em torno de 28 mil propriedades rurais como
fomentados ou produtores independentes (IBÁ, 2015; INCAPER, 2009).
Dada a importância desse setor para o Estado e o grande número de trabalhadores envolvidos é
necessário estudar e indicar melhores condições de trabalho para esses profissionais. Isso se justifica
pelo fato de que as operações florestais de implantação e manutenção de povoamentos, por sua vez,
podem expor os trabalhadores a ambientes de trabalho desfavoráveis ergonomicamente.
Os fatores ergonômicos ambientais têm influência direta sobre a produtividade dos
trabalhadores. O excesso de calor, ruído, iluminação e vibração tendem a reduzir o rendimento no
trabalho (FIEDLER et al. 2010).
Entre os fatores ambientais que prejudicam os operadores das máquinas, o ruído pode ser
considerado um dos principais (CUNHA e TEODORO, 2006) com poucos estudos científicos
desenvolvidos para a avaliação desse parâmetro e suas implicações na saúde ocupacional (FILIPE et al.
2014; FIEDLER et al, 2010).
A longa exposição do trabalhador a elevados níveis de ruídos pode causar a perda da audição
temporária ou permanente. A maioria das máquinas usadas nas operações florestais emitem ruídos acima
do limite permissível, que é de 85 dB(A) para 8 horas de jornada de trabalho segundo Norma
Regulamentadora (NR) 15 de Segurança e Medicina do Trabalho (BRASIL, 1978).
As temperaturas altas têm influência sobre a quantidade e qualidade do trabalho que o ser
humano pode realizar e também sobre a forma como ele pode ser feito. Provoca indisposição e fadiga,
extenuações físicas e nervosas, diminuição do rendimento e aumento dos erros e risco de acidentes.
Segundo Millanvoye (2007) a iluminação imprópria no ambiente de trabalho, a priori, não
acarreta nenhuma doença profissional, mas pode incorrer em fadiga e desconforto visual ao trabalhador.
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Couto (2002), afirma que a fadiga visual, é caracterizada por ardor e dolorimento nos olhos, vermelhidão
da conjuntiva, modificação na frequência de piscar, lacrimejamento, intolerância a claridade (fotofobia),
visão dupla (diplopia), sensação de visão velada, entre outros sintomas.
Esta pesquisa objetivou avaliar a influência do ambiente de trabalho nas atividades de
implantação e manutenção de povoamentos florestais em áreas declivosas na região sul do Estado do
Espírito Santo.
2. Material e Métodos
A área de estudo fica localizada no sul do Estado do Espírito Santo, no município de São José
do Calçado em um povoamento de eucalipto de 17,62 ha destinado à produção de madeira para celulose
e com operações realizadas de forma manual e semimecanizadas.
Nos povoamentos florestais, as atividades de implantação avaliadas foram compreendidas pelo
coveamento, adubação, coroamento e capina química. Já nas atividades de manutenção, a desrama
manual, desrama semimecanizada e roçada semimecanizada foram avaliadas. Assim foram realizadas
as medições do tempo de exposição ao ruído, conforto térmico e iluminância nos postos de trabalho
durante os meses de outubro de 2010 a março de 2011.
Para definir o número mínimo de amostras necessárias para proporcionar um erro de
amostragem de 5%, realizou-se um estudo piloto em todas as atividades avaliadas segundo metodologia
proposta por Conaw (1977), por meio da Equação 1:

n

t 2  s2
e2

(1)

Em que: n = número mínimo de ciclos ou repetições necessárias; t = coeficiente tabelado a 5% de
probabilidade (distribuição de Student); s = desvio padrão da amostra; e e = erro admissível.
2.1. Níveis de ruído
O ruído foi medido com uso de um dosímetro de ruído modelo RS-232 e datalogger modelo
DOS-500. Durante a coleta, o aparelho ficou acoplado à calça do trabalhador e o sensor próximo ao seu
ouvido, conforme determina a NR 15 (BRASIL, 1978). Ao final do dia, os dados coletados eram
compilados e armazenados. Foi calculado o Nível Equivalente de Ruído (Leq), que é o nível de ruído
ponderado sobre o período de medição, ou seja, é o nível de pressão sonora contínuo, em regime
permanente.
2.2. Conforto térmico
As condições climáticas foram avaliadas por meio de um termômetro digital de IBUTG (índice
de bulbo úmido termômetro de globo), marca Metrosonics, modelo HS – 3600. As leituras foram
realizadas de hora em hora durante toda a jornada de trabalho, que se iniciava às 7 horas e finalizava às
16 horas. As medições foram definidas pela Equação 2 em ambientes externos com carga solar.
IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg

(2)

Em que: tbn = temperatura de bulbo úmido natural; tg = temperatura de globo; tbs = temperatura de
bulbo seco.
Posteriormente, os valores obtidos foram comparados aos valores aceitáveis segundo a NR 15
(BRASIL, 1978).
2.3. Níveis de iluminância
Mediu-se a iluminância com um luxímetro digital portátil de marca TES, modelo TES1332A.
As leituras foram realizadas em intervalos de uma hora, sendo a primeira leitura realizada às 7 horas e
a última, às 16 horas. O aparelho foi posicionado com a fotocélula no plano horizontal a uma distância
de 0,75 m do solo, conforme recomenda a Norma NBR 5413 (ABNT, 1992).
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3. Resultados e Discussão
3.1. Ruído
Na Figura 1 estão indicadas as porcentagens de doses (% dose 8 horas) por jornada de trabalho,
obtidas em cada uma das atividades avaliadas. As atividades que envolveram o uso de máquinas foram
as que apresentaram os maiores valores de dose de ruído. A atividade que apresentou o menor valor
médio diário de 64,6 dB(A) foi o coroamento, enquanto o maior nível de ruído 92,5 dB(A) foi obtido
durante a roçada semimecanizada.
Nível Equivalente de ruído
dB(A)
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80
75
70
65

60
Atividades
Adubação
Capina química
Coroamento

Coveamento
Desrama manual
Desrama semi-mecanizada
Roçada semi-mecanizada

Figura 1 – Nível Equivalente de Ruído nas atividades avaliadas. (Fonte: os autores).
Verificou-se que as atividades de desrama semimecanizada e roçada semimecanizada
ultrapassaram o percentual de ruído (100%) tolerado pela Norma NR 15, que é de 85 dB(A). Berude et
al (2015) também observou este resultado na operação de desrama semimecanizada em atividades de
combate a incêndios florestais.
As demais atividades não apresentaram níveis médios de ruído acima do permitido. Na atividade
de roçada semimecanizada ocorreu maior percentual de ruído (108,82%) sendo que a média diária foi
de 92,5 dB(A). Algumas medidas, como manutenção e manuseio adequado das máquinas, aumentam a
vida útil das mesmas e provocam diminuição do atrito das peças possibilitando assim a redução do ruído.
3.2. Conforto térmico
As atividades avaliadas são classificadas do tipo pesadas por serem consideradas fatigantes,
conforme a Norma NR 15, de acordo com a Legislação Brasileira de Atividades e Operações Insalubres
(BRASIL, 1978). Os valores médios de exposição ao calor em cada atividade estão apresentados na
Tabela 1.
Tabela 1 – Dados das condições climáticas obtidos nas atividades de implantação e manutenção de
povoamentos florestais. (Fonte: os autores).
Atividades
Adubação
Capina química
Coveamento
Coroamento
Desrama manual
Desrama semimecanizada
Roçada semimecanizada

Mínima
23,0
23,9
24,0
24,0
23,5
23,0
23,2

IBUTG (°C)
Média
25,3
25,4
25,5
25,0
25,0
24,5
24,6

Máxima
27,2
26,0
26,3
27,0
27,6
25,0
25,5
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Nas atividades de coveamento (25,5°C), capina química (25,4°C) e adubação (25,3°C) os
valores médios apresentam-se acima de 25°C permitido pela NR 15 para atividade pesada. Desta forma,
a realização destas operações deve ser feita com pausas de 15 minutos para cada hora trabalhada.
As demais operações não necessitam de intervenções pois apresentaram valores abaixo do limite
de sobrecarga térmica.
Os maiores valores de IBUTG observados concentraram-se entre as 10 h e 16 h. Ao comparar
os resultados com estudos realizados por diversos autores (SILVA, 1999; FIEDLER et. al., 2001)
observa-se que a variação climática aumenta ou diminui, conforme o movimento do sol, sendo os
horários das 8 h e das 17 h os de mais baixas temperaturas, em função do início e do término do dia,
respectivamente, e o horário das 13 h o de temperaturas mais elevadas.
3.3. Iluminância
Na Figura 2 podem ser observados os valores médios de iluminância das atividades analisadas
na jornada de trabalho. As atividades de desrama semimecanizada, roçada semimecanizada e desrama
manual, apresentaram os menores valores médios com 15000, 28000 e 33000 Lux, respectivamente.
90000

Luminosidade (Lux)

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Adubação
Desrama manual

Horas do dia
Capina química
Coroamento
Roçada semi-mecanizada

Coveamento

Desrama semi-mecanizada

Figura 2 – Variação da luminosidade média ao longo da jornada de trabalho. (Fonte: os autores).
Os valores de luminosidade média ao longo da jornada de trabalho das atividades avaliadas
apresentaram trajetórias semelhantes, crescimento ao longo da manhã e declínio na parte da tarde sempre
após as 13 h. As maiores médias de todas as atividades se concentraram no horário das 13 h, sendo a
maior encontrada na atividade de coroamento (80000 Lux), conforme observa-se na Figura 2.
Segundo Alves et al. (2006) nos ambientes externos, os resultados de luminosidade são
crescentes até as 13 h quando atingem valores máximos, sofrendo declínio mais acentuado até as 15 h,
fato este também observado neste estudo.
Os valores médios de iluminância das atividades de implantação (adubação, capina química,
coroamento e coveamento) foram maiores durante toda a jornada de trabalho, quando comparadas com
as atividades realizadas durante as manutenções de 1 e 2 anos (desrama manual, desrama
semimecanizada e roçada semimecanizada), em função do sub-bosque formado pelo povoamento.
Todas as atividades apresentaram valores satisfatórias de iluminação segundo a NBR 5413
(mínimos entre 200 e 500 Lux). No entanto, deve-se atentar para os excessos de luminosidade que são
prejudiciais. Deve-se providenciar o uso de proteção aos olhos dos trabalhadores (óculos) e a pele
(protetor solar).
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4. Conclusões
As atividades de desrama e roçada semimecanizada apresentaram níveis de ruído acima do
permitido pela NR 15.
A atividade de coveamento apresentou maior desconforto térmico, seguido da capina química e
adubação, necessitando de pausas de 15 minutos a cada hora trabalhada.
Os níveis médios de iluminância observados em todas as atividades avaliadas permaneceram
acima dos limites mínimos estabelecidos pela NBR 5413 (ABNT, 1992).
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Resumo
É de fundamental importância estudos ecológicos com espécies da floresta amazônica
para que se garanta a preservação da biodiversidade ali encontrada. O presente trabalho visa
avaliar a sucessão ecológica da comunidade arbórea adulta no ambiente e terra firme na
Floresta Estadual do Amapá (FLOTA), realizando o agrupamento das espécies de mesmo
comportamento sucessional na área. O projeto foi executado no Módulo IV da Floresta
Estadual do Amapá tendo como amostragem uma área fixa delimitada em 1 hectare (100 x 100
m). Neste local foi realizado o censo dos indivíduos arbóreos, sendo mensurado os indivíduos
com dap maior que 5 cm. A classificação sucessional foi realizada por meio da definição dos
grupos ecológicos das espécies constatadas na área inventariada conforme revisão literária
discriminadas nas seguintes categorias: Pioneiras, Secundarias iniciais e Secundarias tardias.
Foram empregadas técnicas de análise de agrupamento com intuito de obter grupos de espécies
com características homogêneas de sucessão e dissimilares entre categorias. O agrupamento
foi realizado e constatou-se que se formaram 5 grupos sucessionais. O grupo sucessional que
teve maior representatividade na região foi o das secundarias tardias com 29 espécies e 361
indivíduos, totalizando 53,56% dos indivíduos amostrados. O que indica esse quantitativo é a
região da FLOTA apresentar uma dinâmica florística considerada estável, com predominância
das espécies de desenvolvimento secundário tardio. Também observou-se que a uma parcela
significativa de espécies pioneiras, o que indica que ocorreu algum tipo de distúrbio de meio
natural.
Palavras-chave: Floresta Amazônica, Sucessão ecológica, Análise de
Agrupamento.

1. Introdução
Com a exaustão das florestas em outros países e o aumento da exploração, torna-se cada vez
mais necessário uma política de uso racional e sustentável das florestas, principalmente na região
amazônica que tem uma das maiores biodiversidades do planeta.
Contudo, é de fundamental importância estudos ecológicos com espécies da floresta
amazônica para que se garanta a preservação da biodiversidade ali encontrada. Dessa maneira, de
acordo com Paula et al. (2002) a classificação das espécies em grupos ecológicos é ferramenta
essencial, pois servem não apenas para que se possa recuperar a vegetação original, mas também
porque em cada fase se encontram potencialidades biológicas de grande utilidade para o ser humano.
Hair et al. (2005), afirmam que a técnica mais comumente usada para definições de grupos
homogêneos é a análise de agrupamento. A idéia é maximizar a homogeneidade de objetos dentro de
grupos, ao mesmo tempo em que se maximiza a heterogeneidade entre grupos.
Pantoja (2007) menciona que um importante instrumento da ecologia de comunidade é a
análise multivariada, que trata todas as variáveis simultaneamente, sumarizando os dados e revelando
a sua estrutura com a menor perda de informações possível, diferentemente da estatística clássica, que
possibilita o teste de hipótese, as análises multivariadas se prestam mais a investigar os dados e gerar
hipóteses.
Dentre as técnicas multivariadas têm a análise de agrupamento, onde seu objetivo é agrupar os
elementos da amostra ou população em grupos. Agrupar objetos consiste em conhecer entre eles um
grau e similaridade suficiente para reuni-los em um mesmo conjunto. Os métodos ecológicos de
agrupamento devem poder destacar os grupos de objetos similares entre si, deixando de lado os pontos
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intermediários que permaneçam geralmente entre os grupos quando a amostragem é suficientemente
extensa (VALENTIN, 2000).
Levando em conta que um dos principais problemas acerca da perda de biodiversidade é o uso
desordenado das florestas, no caso especial da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA), é necessário que
descrito as características do ecossistema antes de se iniciar a exploração madeireira.
Desta forma, o presente trabalho visa responder como está classificado a sucessão ecológica
da comunidade arbórea adulta no ambiente de terra firme na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA),
realizando o agrupamento das espécies de mesmo comportamento sucessional.
2. Material e Métodos
O projeto foi desenvolvido com dados provenientes do Módulo IV da Floresta Estadual do
Amapá (FLOTA/AP), distante 630 km da capital Macapá. Esse módulo contempla uma área de
aproximadamente 9.739,7 km2, localizado na região norte do Estado e abrange os municípios de
Calçoene e Oiapoque (FIGURA 1).

Figura 1. Localização da área de estudo (módulo IV) da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP),
no município de Calçoene/AP.
A vegetação é constituída predominantemente por floresta ombrófila densa de terra firme
(IBGE, 2012), seu dossel está entre 30 e 35 m de altura, possuindo espécies emergentes que podem
atingir até 45 m de altura.
O método de amostragem empregado foi de área fixa, representado por uma parcela quadrada
de 1 hectare (100 x 100 m). Nessa parcela foi realizado o censo dos indivíduos arbóreos, obedecendo a
um nível de inclusão de diâmetro mensurado ao nível de 1,30 m do solo (DAP) ≥ 5 cm (MEUNIR et
al., 2001).
Foi realizado um reconhecimento prévio em campo dos indivíduos arbóreos das espécies por
um parataxonomista. Em seguida, foi enviado o material botânico fértil coletado para identificação em
herbário da Universidade Federal do Amapá. A confirmação dos nomes científicos e famílias
botânicas foi realizada por meio da consulta ao banco de dados do Missouri Botanical Garden
(http://www.missouribotanicalgarden.org/) e revisão foi realizada conforme assuntos pertinentes ao
estudo em questão.
Os dados florísticos e dendrométricos foram inputs (matriz de entrada) para a realização da
classificação e definição dos grupos ecológicos das espécies. Estas espécies foram separadas em três
categorias, conforme critério de classificação sugerido por Gandolfi et al. (1995), Onde:
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a) Pioneiras – (espécies que ocorrem em locais dependentes de luz); b) Secundárias iniciais –
(espécies encontradas em condições de sombreamento médio ou luminosidade não muito intensa); c)
Secundárias tardias – (espécies que se desenvolvem em condições de sombra leve ou densa e crescem
até alcançar o dossel ou a condição de emergente);
A caracterização das espécies por grupo ecológico foi realizada por meio de revisão
bibliográfica e observações de campo (Bentes-Gama et al., 2002; Gama et al., 2003; Prata, 2007;
Pinheiro et al., 2007; Lima et al.,2010).
O método empregado foi o de Ward, que é frequentemente utilizado em trabalhos científicos
da área florestal, com o objetivo de formar agrupamentos (GAMA et al., 2005; MALCHOW et al.,
2006; RODE, 2008). De acordo com Hair et al. (2005), o método de Ward consiste em um
agrupamento hierárquico no qual a similaridade, medida de parecença usada para juntar os grupos, é
calculada como a soma de quadrados entre os dois agrupamentos. Tende a apresentar como resultado
agrupamentos de tamanhos semelhantes, devido a sua minimização da variação interna. Conforme
Dutra et al. (2004), o método de Ward forma grupos de maneira a buscar o mínimo desvio padrão
entre os dados de cada grupo, o que pode ser considerado como vantagem. Todas as análises foram
realizadas com auxílio do Microsoft Excel 2013 e STATISTICA 7.0.
3. Resultados e Discussão
No levantamento realizado foram encontrados 674 indivíduos pertencentes a 28 famílias e 72
espécies.
As famílias que tiveram maior número de espécies foram Fabaceae, Lauraceae com 7,
Malvaceae com 5, Caesalpineaceae, Lecythidaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myristicaceae e
Vochysiaceae ambas com 4 especies. Sedo que a família Fabaceae tam bem foi a mais abundante
encontrada por SILVA et al. (2011).
As famílias com menor número de espécies foram Anacardiaceae, Bignoniaceae,
Caryocaraceae, Chrysobalanaceae, Elaeocarpaceae, Hipericaceae, Melastomataceae, Meliaceae,
Olacaceae, Simaroubaceae e Sterculiaceae, todas com apenas uma espécie.
As espécies que tiveram maior numero de indivíduos foram Protium decandrum (Aubl.)
Marchand com 54, Protium spruceanum Engl. com 40, Couma guianensis Aubl. com 37, Quararibea
sp. Aubl. com 35 e Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. com 32 indivíduos.
As espécies com menos indivíduos foram Guatteria poeppigiana Mart., Lacmellea aculeata
Ducke, Caryocar glabrum (Aubl.) Pers., Rheedia benthamiana Planch. & Triana, Sloanea excelsa
Duck, Dinizia excelsa Duck, Eperua schomburgkiana Benth., Pterocarpus officinalis Jacq., Vismia
cayennensis (Jacq.) Pers., Vantanea sp., Couratari guianensis Aubl., Brosimum parinarioides Ducke,
todas contendo um individuo na área.
Foram classificas como pioneiras 9 espécies contendo 53 indivíduos, como secundaria inicial
16 espécies com 82 indivíduos, secundaria tardia 29 espécies com 361 indivíduos e sem classificação
18 espécies e 178 indivíduos, totalizando 674 indivíduos.
O agrupamento foi realizado e constatou-se que se formaram 5 grupos sucessionais. As
espécies no dendrograma apresentaram códigos específicos para o agrupamento.
O grupo 1 foi o que constatou menor numero de espécies com uma única espécie, já o grupo 2
agrupou 4 espécies, o grupo 3 apresentou 15 espécies, o grupo 4 foi o mais abundante contendo 30
espécies e o grupo 5 é composto de 22 espécies.
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Figura 2. Dendrograma representativo do agrupamento das 72 espécies, obtidas pelo método de Ward,
com base na distância euclidiana.
Em relação ao grupo ecológico por espécies, foi obtido 12,5% de pioneiras, 22,22% de
secundarias iniciais, 40,27% de secundarias tardias e 25% sem classificação. Já em nível de grupo
ecológico por indivíduos foi obtido 7,86% de pioneiras, 12,16% de secundarias iniciais, 53,56% de
secundarias tardias e 26,40% sem classificação.
Tabela 2. Porcentagem da classificação dos grupos ecológicos com base na classificação dos 5 grupos
sucessionais formados.
Porcentagem grupos ecológicos (%)
P

SI

ST

SC

G1=

0%

0%

0%

100%

G2=

0%

0%

50%

50%

G3=

6,66%

20%

46,67%

26,67%

G4=

3,33%

33,33%

50%

13.33%

G5=

31.82%

13.64%

18.18%

36.36%
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4. Conclusões
O grupo sucessional que teve maior representatividade na região foi o das secundarias tardias
com 29 espécies e 361 indivíduos, totalizando 53,56% dos indivíduos amostrados. O que indica esse
quantitativo é a região da FLOTA apresentar uma dinâmica florística considerada estável, com
predominância das espécies de desenvolvimento secundário tardio.
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Resumo
O Estado de Minas Gerais efetua o repasse de recursos provenientes do ICMS aos seus
municípios incluindo o critério meio ambiente desde 1995. Este critério, responsável pelo
montante conhecido como ICMS Ecológico, considera a presença de Unidades de Conservação
em um de seus subcritérios constituintes, além de serviços de sistema de saneamento básico e
presença de Mata Seca. Sabe-se pouco a respeito do impacto do ICMS Ecológico no repasse
total feito pelo Estado aos seus municípios. Nesse sentido, objetivou-se determinar o impacto
do ICMS Ecológico no montante transferido do Estado aos seus municípios através do ICMS.
Foi utilizada a base de dados disponibilizada pelo site da Fundação João Pinheiro. Foram
escolhidos para o estudo os três municípios que receberam mais recursos pelo critério
ambiental no período de 2011 a 2015. Dos três que mais receberam recursos, o município de
Marliéria foi o maior impactado em todos os anos, em relação aos demais, chegando a atingir
68,57% em 2012, principalmente pela presença do Parque Estadual do Rio Doce que ocupa
mais da metade do território do município. Logo, o ICMS Ecológico contribui de forma
positiva no impacto do recurso repassado pelo Estado e beneficia os municípios que adotam
ações de proteção ambiental, como os que são abordados nesse estudo.
Palavras-chave: Conservação da Natureza; Meio Ambiente; Proteção Ambiental.

1. Introdução
O ICMS, Imposto cobrado sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, é um imposto
estadual que possui uma parcela de sua arrecadação (25%), destinada dos estados aos seus municípios
integrantes (FERNANDES et al., 2011), distribuída conforme determinação da Constituição Federal
(no mínimo três quartos de acordo com o valor adicionado e no máximo um quarto de acordo com o
que dispõe a legislação de cada Estado) (BRASIL, 1988).
Cada Estado, portanto, determina critérios através de sua legislação estadual para fins de
distribuição da receita da parcela do produto da arrecadação do imposto. O ICMS Ecológico nasceu
com a concepção da compensação, no estado do Paraná em 1991, visando compensar os municípios
pela perda de área produtiva em função da proteção de certas áreas, como Unidades de Conservação
(LOUREIRO, 2002). Minas Gerais adotou o critério Meio Ambiente, responsável pelo montante
conhecido por ICMS Ecológico, no ano de 1995 e, desde então, considera a presença de Unidades de
Conservação como subcritério componente do critério ambiental (EUCLYDES, 2013). Além do
subcritério que envolve áreas protegidas, existem mais dois sendo que um contempla os serviços
relacionados ao sistema de saneamento básico e disposição de resíduos e o outro a presença da
fitofisionomia Mata Seca no território mineiro (SEMAD, 2016).
Dessa forma, entende-se o ICMS Ecológico como um instrumento fiscal que auxilia na gestão
ambiental e é gerador de recursos aos municípios, entretanto pouco se sabe o quanto tal critério é
responsável por impactar no valor total de recursos repassados pelo Estado aos municípios mineiros.
Assim, objetivou-se determinar o quanto o ICMS Ecológico impacta no montante transferido pelo
Estado de Minas Gerais a determinados municípios mineiros.
2. Material e Métodos
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Os dados foram obtidos através do endereço eletrônico da Fundação João Pinheiro (FJP,
2016), instituição responsável pelo repasse do recurso proveniente do ICMS Ecológico aos municípios
de Minas Gerais.
Foi feita a seleção dos três municípios com maior repasse recebido através do critério
ambiental, nos anos de 2011 a 2015. Em seguida, determinou-se o impacto do ICMS Ecológico sobre
o total de recursos provenientes do Estado repassados aos municípios mineiros selecionados.
3. Resultados e Discussão
O ICMS Ecológico em Minas Gerais corresponde a 1,10% da parcela cuja distribuição se faz
pelos critérios determinados pela legislação estadual (25%). Esse percentual pode ser bastante
representativo para os municípios, principalmente nos casos em que contribui mais que o Valor
Adicionado Fiscal (VAF), como acontece em Marliéria. Segundo Fernandes et al. (2011) “o valor
adicionado mede a produção econômica do município, traduzida pela diferença entre o somatório das
notas fiscais de venda e o somatório das notas fiscais de compra”.
O impacto correspondente a cada um dos municípios estudados se encontra na Tabela 1.
Tabela 1 – Impacto do ICMS Ecológico em municípios mineiros no total de recursos provenientes da
transferência realizada pelo Estado de Minas Gerais (Fonte: Fundação João Pinheiro)
Municípios

ICMS Ecológico (R$) ICMS total (R$) Impacto (%)

Ano

Marliéria

1.734.486,05

2.936.307,01

59,07

2015

Timóteo

1.251.437,75

34.027.895,70

3,68

2015

São João das Missões

1.014.078,71

2.739.061,57

37,02

2015

Marliéria

1.719.026,84

2.914.892,00

58,97

2014

Timóteo

1.241.080,28

35.580.663,00

3,49

2014

956.872,92

2.831.878,00

33,79

2014

Marliéria

1.680.579,14

2.945.418,00

57,06

2013

Timóteo

1.161.719,64

37.428.821,00

3,10

2013

922.228,66

2.581.483,00

35,72

2013

São João das Missões

São João das Missões
Marliéria

1.467.100,56

2.139.707,67

68,57

2012

Timóteo

910.744,15

29.799.578,66

3,06

2012

Extrema

880.627,69

28.944.369,21

3,04

2012

Marliéria

1.461.592,81

2.443.076,84

59,83

2011

Timóteo

903.486,10

42.634.345,29

2,12

2011

São João das Missões
786.892,85
2.077.214,01
37,88
2011
Obs.: O valor total de transferências do ICMS/IPI-exportação informado pela FJP, não corresponde ao total de
recursos distribuídos aos municípios − segundo extrato bancário − visto que neste estão informados os valores
brutos, enquanto que naquele são informados valores líquidos. A diferença entre os valores é de 20% referente
ao FUNDEB.

Durante os últimos cinco anos, houve pouca variação nos municípios que mais receberam
recursos através do critério Meio Ambiente. Apenas em 2012, o município de Extrema ocupou a
segunda posição, sendo que seu impacto não se mostrou expressivo já que representou apenas 3,04%
do total de ICMS repassado pelo Estado. Já os municípios de Marliéria, Timóteo e São João das
Missões se mantiveram nas três primeiras colocações em relação ao repasse do ICMS Ecológico nos
demais anos estudados.
O município de Marliéria se destaca dos demais, sendo o maior recebedor de recursos
advindos do critério ambiental em todo o período analisado, chegando a receber 68,57% do ICMS
total destinado ao município através do critério ambiental, em 2012. Isto se deve principalmente ao
subcritério Unidades de Conservação, representado pela presença do Parque Estadual do Rio Doce,
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que possui 29.540 ha (FJP, 2016) dos seus 35.970 ha (IEF, 2016), no município, ocupando, portanto,
cerca de 54% do mesmo.
Timóteo se manteve o segundo maior recebedor de recursos através do critério Meio
Ambiente, de 2011 a 2015. Entretanto, seu maior repasse não passou de 3,68% em 2015, um valor
discrepante quando comparado aos municípios de Marliéria e São João das Missões. O Parque
Estadual do Rio Doce também ocupa uma parte considerável do território de Timóteo, chegando a,
aproximadamente, 36% (FJP, 2016) e é responsável pela maior parte dos recursos adquiridos. Porém,
como o município recebe valor elevado de recursos através de outro critério denominado Valor
Adicionado Fiscal (VAF), isso faz com que o impacto do ICMS Ecológico para esse município seja
discrepante em relação aos demais.
São João das Missões se manteve na terceira posição, durante os cinco anos estudados,
chegando a obter aproximadamente 37% de impacto do ICMS Ecológico no repasse de seus recursos
nos anos de 2011 e 2015. O município possui 66,67% do seu território ocupado por áreas protegidas
de acordo coma Fundação João Pinheiro (2016), sendo 59,57% correspondentes à Área Indígena
Xacriabá e 7,10% correspondente à Unidade de Conservação da categoria parque denominada Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu, mais uma vez ratificando a importância das áreas protegidas. Isso
demonstra a importância das Unidades de Conservação e corrobora a ideia de Monte e Silva (2009) de
que o ICMS Ecológico beneficia os municípios que adotam práticas de proteção ambiental como pôde
ser percebido nos municípios abordados nesse estudo.
4. Conclusões
O repasse de recursos através do critério ambiental representa uma importante fonte de
recursos para os municípios de Minas Gerais, impactando-os de forma positiva.
Marliéria é o principal beneficiado nos últimos cinco anos em Minas Gerais.
As Unidades de Conservação contribuem no impacto do recurso repassado e beneficia os
municípios que adotam ações de proteção ambiental.
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi verificar se ocorre diferença significativa de CAP e altura das árvores, de acordo com a
distância do rio Amazonas. A área de estudo situa-se no sul do Amapá e pertence à Universidade do Estado (UEAP), possui
características de várzea, com alagamentos periódicos. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com 9 parcelas de
10x 50, divididas em 5 transectos perpendiculares a margem do rio. As parcelas foram instaladas de acordo com a metodologia de
SILVA et al., (2005) das Diretrizes para instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia
Brasileira. Todos os indivíduos localizados dentro das parcelas com CAP ≥ 31,5 cm foram referenciadas com coordenadas X e
Y e plaqueadas. Foi feita a analise de variância para encontrar o F, teste estatístico para comparação de médias. O valor obtido
de F foi comparado ao valor de F tabelado a 5% de precisão da tabela adaptada aos resultados de E. S. Pearson e H. O, para
identificar se a distância dos indivíduos em relação à margem do rio interfere nos tamanhos de CAP e altura das árvores. Após
análise de variância pôde-se concluir que as árvores não sofrem nenhuma influência ou dependência em relação à distancia do rio.
Palavras- chave: Relação dendrométrica, análise de variância, testes estatísticos.

1. Introdução
O estado do Amapá, situado no Norte do Brasil, apresenta uma grande variedade de ecossistemas,
solos e uma grande diversidade de árvores. A área escolhida apresenta características de várzea, sendo
periodicamente inundada, pelo transbordamento dos cursos d’água (TOMINAGA et al., 2009). As
espécies situadas neste local possuem as mais diversas utilidades de valor ambiental, comercial,
alimentar e entre outras.
Ao contrário da terra firme, que não apresenta inundação em nenhuma época, a várzea possui
cheias diárias, que fazem com que o solo se torne mais fértil (SOUZA, 2012). De acordo com Junk
(1983) pode-se separar em dois tipos, várzea alta, que tem menor inundação, terrenos mais elevados e
várzea baixa, com grandes inundações, terrenos mais baixos cerca de 1 a 2 metros do primeiro.
O objetivo do presente trabalho foi verificar se ocorre influência nas medidas dendrométricas
de CAP e altura, de acordo com a distância do rio.
2. Material e Métodos
Localização e caracterização da área
O trabalho foi realizado em uma área de 11 hectares, situada no estado do Amapá, pertencente à
Universidade do Estado (UEAP), na zona sul do município de Macapá. É delimitada ao norte e sul por
áreas particulares, ao leste pelo Rio Amazonas e a oeste pela Rodovia Juscelino Kubitschek, com
coordenadas geográficas de (0°01’55,02”S e 51°04’42,39” W).
Área esta, que segundo ABREU et al., (2011), possui solo úmido, o que traz maior fertilidade,
pelas continuas inundações, que também transportam sedimentos.
Amostragem e coleta de dados
Na área foram lançadas 9 parcelas de 10x50 metros cada, perpendiculares a margem do rio
Amazonas. As 3 primeiras parcelas foram alocadas a 50 metros de distância em relação a margem do
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rio, aleatoriamente, sendo este o primeiro tratamento. Outras 3 parcelas foram instaladas a 150 metros
de distância do rio, sendo este o segundo tratamento. As ultimas 3 parcelas foram alocadas também de
forma aleatória, a 250 metros de distância da margem do rio sendo este o terceiro tratamento e para
cada tratamento 3 repetições. As parcelas foram instaladas de acordo com a metodologia de SILVA et
al., das Diretrizes para instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da
Amazônia Brasileira.
Todos os indivíduos localizados dentro da amostra com CAP (Circunferência a altura do peito) ≥
31,5 cm foram referenciadas com coordenadas X e Y e plaqueadas com número do tratamento,
número da repetição e número do individuo. Em uma ficha de campo foram anotados o CAP, medido
com fita métrica de precisão de 1mm, a altura da árvore que foi estimada e o número do indivíduo.
Tabela 1: Croqui da alocação das parcelas sendo distância do rio tratamento e parcelas as repetições.
Parcela 7,
tratamento 3.
10x50

Parcela 8,
tratamento 3.
10x50

Parcela 9,
tratamento 3.
10x50

50 m
Parcela 4,
tratamento 2.
10x50

Parcela 5,
tratamento 2.
10x50

Parcela 6,
tratamento 2
10x50

50 m
Parcela
1,tratamento 1.
10x50

Parcela 2,
tratamento 1.
10x50

Parcela 3,
tratamento 1.
10x50

50 m
Margem do rio

Com a obtenção dos dados de CAP e altura, foi feita a analise de variância para encontrar o F,
mostrado em OLIVEIRA (2008), testes estatísticos para comparação de médias. O valor obtido de F
foi comparado ao valor de F tabelado a 5% de precisão da tabela adaptada aos resultados de E. S.
Pearson e H. O.
Após a realização dos testes foram feitas as comparações de média, para identificar se existe
diferença significativa entre os tratamentos, ou seja, se a distância dos indivíduos em relação à
margem do rio interfere nos tamanhos de CAP e altura das árvores.
3. Resultados e Discussão
Na floresta de Várzea estudada foram amostrados 226 indivíduos, número superior ao encontrado
no trabalho de ABREU et . al.,(2011), que foi realizado nesta mesma área, sendo encontrados 78
indivíduos. A partir dos dados obtidos de CAP e H, obteve-se a analise de variância (Tabela 2).
Tabela 02: Anova produzida para os dados coletados de CAP e H.
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FVdap

GLdap

SQdap

QMdap

TRATdap

2

3.860,86

1.930,43

RESdap

6

7.664,37

1.277

TOTdap

8

11.525,23

FVh

GLh

SQh

QMh

TRATh

2

12,75046

6,37523

RESh

6

99,8023

16,63372

TOTh

8

112,5528

23,00895

Fdap
1,51122

Ftab5%
ns

Fh
0,38327

5,14

Ftab5%
ns

5,14

Ao ser feita uma análise para as duas tabelas nota-se que o valor de F calculado comparado ao
valor de F tabelado a 5% foi menor, ou seja, não houve diferença significativa no experimento.
De acordo com os resultados da análise de variância afirma-se que a distância das espécies em
relação ao rio amazonas não influência no CAP e nem nas alturas das árvores mesmo resultado obtido
por ABREU et. al,. (2014) onde seu estudo não constatou efeitos nas medidas de crescimento dos
indivíduos em relação a distância do rio, porém, confirmou que a densidade de andirobeiras (Carapa
sp) adultas é influenciada pela distância do rio.
4. Conclusões
O CAP e a altura das árvores da área de preservação permanente (APP) pertencente à universidade
do estado do Amapá não sofrem nenhuma influência ou dependência quanto a sua distância do rio
amazonas. Há poucos trabalhos visando observar a influência que o rio tem sobre as áreas de várzea e
se faz de suma importância este tipo de estudo para que se tenha um melhor entendimento desta área e
de como ela funciona assim podendo utiliza-la da forma mais correta.
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Resumo
Apesar do setor agropecuário ser uma das principais fontes de emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) no Brasil, a temática relacionada ao cálculo do balanço de carbono, bem como as
metodologias e ferramentas que auxiliem nessa quantificação, são assuntos ainda bastante
incipientes no país. Assim, objetivou-se analisar o perfil das emissões e remoções de GEE em
propriedades rurais dos participantes da 87ª Semana do Fazendeiro, evento de extensão
realizado anualmente na Universidade Federal de Viçosa (UFV). O cálculo do balanço foi
realizado por meio de um sistema online desenvolvido a partir de uma parceria entre o Grupo
de Estudos em Economia Ambiental e Manejo Florestal (GEEA) do Departamento de
Engenharia Florestal e a Diretoria de Tecnologia da Informação da UFV. A amostra consistiu
de 101 propriedades rurais, de acordo com o cadastro realizado no estande do Programa
Carbono Zero durante o evento. Verificou-se que a criação de animais é a principal fonte de
emissões de GEE das propriedades rurais e as florestas de produção são responsáveis pela
maior fonte de remoção. O estudo demonstrou ainda que 51% das propriedades rurais possuem
balanço positivo, o que indica que, apesar da relevante contribuição do setor agropecuário para
as emissões de GEE, a fixação de CO2 pelas florestas é de significativa expressão.
Palavras-chave: Agropecuária; Balanço de carbono; Compensação de emissões.

1. Introdução
As fontes de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do setor agropecuário no Brasil
correspondem a 55,9% em virtude da fermentação entérica, 35,6% de solos agrícolas, 4,8% do manejo
de dejetos animais, 1,9% da cultura de arroz e 1,5% da queima de resíduos agrícolas. A emissão total
desse setor, que em 2005 era responsável por 20% das emissões brasileiras de GEE, saltou para 37%
em 2012 e, portanto, é considerada uma das principais fontes contributivas para a emissão total de
GEE no Brasil (MCTI, 2014).
Dada a relevância do setor de agricultura para as mudanças climáticas, ficou estabelecida a
instituição do “Plano Setorial para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na
Agricultura”, o Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono). Segundo o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2012), o objetivo geral do Plano ABC é diminuir as emissões de
GEE na agricultura, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais e aumentando a resiliência de
sistemas produtivos e de comunidades rurais, possibilitando a adaptação do setor agropecuário às
mudanças climáticas.
O Plano ABC também conta com uma linha de crédito, o Programa ABC, que permite aos
produtores rurais e suas cooperativas obterem financiamentos para implantação de empreendimentos
que estejam associados às iniciativas apoiadas pelo Programa. Para solicitação do crédito é necessário
a elaboração de um projeto que deverá abordar uma análise a fim de comparar as atividades já
desenvolvidas na propriedade e as atividades propostas, de forma a conhecer o impacto sobre a
redução das emissões de GEE Nesse âmbito, o uso de ferramentas de cálculo do balanço de carbono
em propriedades rurais pode auxiliar no processo de obtenção de financiamentos por meio do
Programa ABC.
Além disso, outras demandas permitem justificar o emprego de ferramentas de cálculo do
balanço de carbono em propriedades rurais. Dentre essas, o conhecimento do perfil das emissões e
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remoções da propriedade pode, inclusive, levar os produtores a receberem benefícios, entre eles
certificados ou créditos ambientais e, até mesmo, a valorização de sua produção (ALVES, 2014).
Nesse âmbito, sistemas que possibilitam a quantificação das emissões oriundas das atividades
referentes à produção agrícola e pecuária e a quantificação das remoções pelas florestas, são de grande
relevância. Assim, objetivou-se com o estudo analisar o inventário de emissões e remoções de gases de
efeito estufa de propriedades rurais dos participantes do Programa Carbono Zero no evento 87ª
Semana do Fazendeiro, obtidos a partir de um sistema online de cálculo.
2. Material e Métodos
O Programa Carbono Zero foi criado em 2010, em uma parceria entre a Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (PEC) e o Departamento de Engenharia Florestal (DEF) da Universidade Federal
de Viçosa (UFV). Além dos objetivos de quantificar e neutralizar as emissões da Semana do
Fazendeiro, evento de extensão que ocorre anualmente na UFV, o projeto também visa promover
ações de educação e extensão junto às pessoas, em especial o público rural, durante o evento,
trabalhando questões relacionadas às mudanças climáticas.
Em 2016, foram realizados 106 cadastros no estande institucional do Programa Carbono Zero
durante a 87ª Semana do Fazendeiro, que ocorreu entre os dias 17 e 23 de julho de 2016, na cidade de
Viçosa, em Minas Gerais.
Em virtude de incoerências nos dados coletados, cinco cadastros foram desconsiderados e,
portanto, a amostra consistiu de 101 propriedades rurais localizadas em oito distintos Estados
brasileiros, pertencentes quatro regiões do Brasil (Tabela 1).
Tabela 1 – Frequência (%) de propriedades rurais, associadas aos Estados brasileiros, cadastradas no
estande do Carbono Zero em 2016
Estado
Frequência (%)
Estado
Frequência (%)
Minas Gerais

75

Distrito Federal

1

Espírito Santo

13

Goiás

1

Rio de Janeiro

7

Pará

1

Bahia

1

Paraná

1

Como o enfoque da Semana do Fazendeiro é o produtor rural, o Grupo de Estudos em
Economia Ambiental e Manejo Florestal (GEEA) do Departamento de Engenharia Florestal em
parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação da UFV desenvolveram um sistema online de
cálculo do balanço de carbono para propriedades rurais (Figura 1).

Figura 1 – Tela de apresentação do sistema de cálculo do balanço de carbono em propriedades rurais.
O objetivo desse sistema é atender o visitante que tenha interesse em conhecer o perfil das
emissões e a estimativa das remoções de carbono em sua propriedade, de forma a verificar se o
balanço de carbono é positivo ou negativo.
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No sistema é realizado o cadastro com informações do produtor rural e de sua propriedade e
para o cálculo do balanço de carbono, o produtor fornece dados mais específicos da propriedade rural,
possibilitando realizar o inventário de emissões e remoções. Esses dados mais específicos são
referentes à criação de animais, consumo de energia, consumo de combustível, plantio de culturas
agrícolas e presença de árvores na propriedade (Figura 2).

Figura 2 – Parâmetros utilizados para cálculo do balanço de carbono na propriedade rural.
O sistema considera as emissões de dióxido de carbono (CO 2), metano (CH4) e óxido nitroso
(N2O). Os resultados são convertidos para a unidade-padrão tCO2e. (toneladas de dióxido de carbono
equivalente), de acordo com o Potencial de Aquecimento Global (PAG) de cada um desses gases.
A base de dados do sistema adota metodologias baseadas em diretrizes definidas por
organizações regulamentadoras nacionais e internacionais, principalmente vinculadas ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI) e ao Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC).
3. Resultados e Discussão
A média da emissão total das propriedades avaliadas foi de 65,475 tCO2e., considerando todas
as fontes de emissão – pecuária, agricultura, energia e transporte (Tabela 2).
Tabela 2 – Emissão total e emissão média por propriedade, em tCO2e.
Emissão (tCO2e.)
Fonte

%

Total

Média por propriedade

4.154,331

52,586

80,32

Agricultura

673,904

8,023

12,25

Energia

282,190

3,002

4,58

Transporte

160,282

1,864

2,85

5.270,707

65,475

100,00

Pecuária

Total

Entre as fontes de emissões abrangidas pelo sistema, a que gera maior impacto sobre a
emissão total das propriedades rurais cadastradas é a pecuária, responsável pela emissão média de
52,586 tCO2e./propriedade.
A pecuária gera CH4 decorrente da decomposição dos dejetos dos animais e da fermentação
entérica dos rebanhos e também N2O dos solos que recebem esterco de animais (MCTI, 2014). Essas
atividades apresentam fatores de emissão elevados. Somado a essa questão, acrescentam-se o uso e
ocupação dos solos nas propriedades rurais analisadas. Em relação à Zona Mata de Minas Gerais,
apesar do clima subúmido, o relevo acidentado com encostas íngremes é um obstáculo à produção
agrícola. Por outro lado, a área total de pastagens da Zona da Mata ocupa aproximadamente 52% da
área total dos estabelecimentos agropecuários e esta é a mesorregião com maior predominância de
pastagens naturais do Estado – 60% em relação à área total de pastos (MAPA, 2015). Assim, levando-
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se em consideração que a maior parte das propriedades analisadas encontram-se na referida
mesorregião, esses fatores podem explicar a maior expressividade dessa fonte emissora, que
corresponde a 80,32% em relação ao total emitido por todas as fontes.
De forma a reduzir as emissões por unidade produzida, são necessárias ações voltadas para
melhorar o manejo dos animais e da pastagem, além do desenvolvimento de tecnologias menos
emissoras para a atividade.
Conhecer o perfil das emissões da propriedade rural permite ao produtor programar estratégias
de controle das principais fontes de emissão. Além disso, permite aos demais responsáveis o
desenvolvimento de tecnologias alternativas e mais efetivas, que possibilitam a redução das emissões
de GEE de determinada atividade.
Por meio da Tabela 3, é possível verificar os valores referentes à remoção total e à remoção
média por propriedade rural, para cada uma das fontes de remoção.
Tabela 3 – Remoção total e remoção média por propriedade, em tCO2e.
Remoção (tCO2e.)
Fonte

%

Total

Média por propriedade

Floresta de produção

5.280,927

188,605

50,48

Floresta nativa

13.409,000

183,685

49,16

121,764

1,353

0,36

18.811,691

373,642

100,00

Árvores frutíferas
Total

Com valor médio de incremento equivalente a 188,605 tCO2e./propriedade, a maior fonte de
remoção foi proveniente das florestas de produção, que representam 50,48% em relação ao total
removido por todas as fontes. Atualmente, o sistema de cálculo considera as espécies Acácia,
Eucalipto, Paricá, Pinus, Seringueira e Teca, cada uma com sua respectiva taxa de incremento anual
em carbono. Essa elevada taxa de incremento anual, média de 7,2 tC.ha-1.ano-1, permite justificar a
expressividade dessa fonte de remoção.
Logo em seguida, as florestas nativas representam 49,16% do total removido por todas as
fontes. As médias da taxa de incremento em carbono empregadas atualmente para o Cerrado e a Mata
Atlântica foram de, respectivamente, 2,0 tC.ha-1.ano-1 (MCTI, 2004 adaptado) e 3,7 tC.ha-1.ano-1
(SILVA e BRASIL JÚNIOR, 2013 adaptado), valor inferior ao apresentado para as florestas de
produção. No entanto, o Cerrado e a Mata Atlântica são, respectivamente, o maior e o segundo maior
bioma de Minas Gerais (IEF, 2016), Estado o qual encontram-se a maior parte das propriedades
analisadas. Assim, considerando-se que ambos biomas possuem relevante contribuição em termos de
área plantada, bem como em número de propriedades que apresentam essa fonte de remoção, pode-se
justificar o destaque também das florestas nativas.
A partir dos dados de emissões e remoções totais encontrados para cada propriedade rural, foi
possível determinar o balanço de carbono. Dessa forma, verificou-se que 51% das propriedades
apresentaram balanço positivo e 49%, balanço negativo.
O cálculo do balanço de carbono permite verificar se a propriedade rural possui vegetação
suficiente para neutralizar suas emissões de GEE. O balanço positivo indica maior remoção em
relação às emissões das propriedades, e estas podem ser consideradas benéficas ao clima. Já o balanço
de carbono negativo das propriedades indica o inverso, ou seja, um déficit de remoção em relação às
emissões da propriedade.
4. Conclusões
O sistema online de cálculo, apesar de ainda estar em constante processo de aperfeiçoamento,
mostrou-se eficiente no diagnóstico do balanço de carbono em propriedades rurais, sendo, portanto,
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uma ferramenta importante para o produtor rural, bem como para o assessoramento em políticas
públicas.
A pecuária é a principal fonte de emissões de GEE das propriedades rurais analisadas e,
portanto, é responsável pelo maior impacto sobre a emissão total. Por outro lado, as florestas de
produção, seguidas das florestas nativas, são responsáveis pela maior fonte de remoção, o que indica
que ações que visem o cumprimento da legislação, o incentivo a novos plantios e a proteção dessas
florestas no país devem ser intensificadas, visando à manutenção e o aumento desse estoque tão
representativo para as mudanças climáticas.
A maioria das propriedades rurais (51%) possuem balanço de carbono positivo. Isso
demonstra que, apesar da relevante contribuição do setor agropecuário para as emissões de GEE, a
fixação de CO2 pelas florestas é de significativa expressão. Como ainda existe um percentual
considerável de propriedades com balanço negativo (49%), entende-se que ações de incentivos a
proteção das florestas devem ser fomentadas, uma vez que no Brasil há uma tendência de expansão
das atividades agropecuárias.
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Resumo
O vinhático (Plathymenia reticulata Benth.) é uma espécie nativa do Brasil, de interesse econômico e
ambiental. Estudos conduzidos com minicepas de vinhático, produzidas por sementes, têm
demonstrado que, embora apresente boa brotação, o enraizamento das miniestacas é muito baixo. Com
isso, objetivou-se avaliar a produção de mudas de vinhático por miniestaquia, utilizando diferentes
dosagens do regulador de crescimento AIB. As minicepas foram obtidas a partir de mudas produzidas
por sementes, de progênies de onze matrizes, das quais se promoveu a coleta sucessiva de miniestacas,
avaliando a produtividade e sobrevivência das mesmas. As miniestacas foram submetidas a diferentes
dosagens de AIB (0, 2.000, 4.000, 6.000 e 8.000 mg L-1). Verificou-se uma variação de sobrevivência
e tolerância à poda apical entre as progênies das matrizes analisadas com destaque para progênie da
matriz DOM, que apresentou o maior percentual na primeira coleta (88,2%). O vinhático respondeu de
forma positiva à coleta sucessiva de brotações, a partir do quarto mês de coleta. Não houve efeito das
doses de AIB no enraizamento de miniestacas.
Palavras-chave: Miniestaquia; Regulador de crescimento; Propagação vegetativa.
1. Introdução
Entre as espécies nativas de interesse econômico no Brasil encontra-se o vinhático
(Plathymenia reticulata Benth.), importante na recuperação de áreas degradadas e arborização urbana,
bem como no setor madeireiro (CARVALHO, 2009). A propagação do Vinhático é feita
comercialmente por sementes, porém, a aquisição das mesmas acaba se tornando limitante para a
produção contínua de mudas, em função da floração irregular, do difícil acesso às matrizes e, como
consequência, dos altos valores cobrados. Assim, as técnicas de propagação vegetativa se apresentam
como boas alternativas.
A miniestaquia consiste na manutenção de minicepas produzidas a partir de propagação
vegetativa ou seminífera, após a poda apical das mudas, para coleta de brotações que serão utilizadas
na confecção das miniestacas. Estudos conduzidos com minicepas de vinhático advindas de mudas
produzidas por sementes têm demonstrado que, embora as minicepas apresentem boa brotação, o
enraizamento é muito baixo (NEUBERT, 2014).
Algumas técnicas como o uso de reguladores de crescimento (TITON et al., 2003;
CORDEIRO e LAMEIRA, 2012), miniestaquia seriada (WENDLING e XAVIER, 2003) o manejo de
luz e de nutrientes (MEDRADO et al., 1995; BIASI, 1996), tem ajudado no enraizamento de algumas
espécies.
Entre os reguladores de crescimento, o uso de auxinas tem um importante papel na formação
de raízes adventícias. O ácido indolbutírico (AIB) é a auxina mais utilizada, principalmente em estacas
de espécies florestais, por apresentar maior estabilidade química no interior da estaca e menor
mobilidade, porém, sua aplicação pode inibir ou promover a risogênese (XAVIER et al., 2013).
Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de mudas de vinhático (Plathymenia
reticulata) por miniestaquia, utilizando diferentes doses de AIB para indução do enraizamento.
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2. Material e Métodos
A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Apoio a Pesquisa (UAP) da Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). O experimento foi realizado em casa de vegetação, sob
irrigação intermitente.
Foram formadas minicepas de Vinhático a partir de sementes colhidas em ambiente natural.
Aos cinco meses após a semeadura em tubetes (280cm³), as mudas tiveram a parte aérea podada a 8cm
da base para a formação das minicepas. Foi realizada a avaliação de produtividade de miniestacas em
8 coletas mensais e o percentual de sobrevivência das minicepas.
Para a avaliação de enraizamento, foram utilizadas as miniestacas apicais produzidas a partir
das brotações, da primeira à terceira coleta das minicepas, sem distinção entre as progênies. O
delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x3, sendo cinco doses de
AIB e três épocas de coleta, com quatro repetições, compostas por onze miniestacas apicais. As doses
utilizadas de AIB foram: 0 mg L-1 (controle), 2000 mg L-1, 4000 mg L-1, 6000 mg L-1 e 8000 mg L-1,
com imersão da base das miniestacas por 15 segundos, seguindo para a câmara de enraizamento, com
nebulização intermitente.
Aos 45 dias após o estaqueamento as miniestacas foram avaliadas quanto ao percentual de
enraizamento (ENR) e sobrevivência (SOB), número de raízes (NTR) e comprimento total de raízes
(CTR). As mudas produzidas foram avaliadas aos 5 meses quanto à sobrevivência (SOB), altura,
diâmetro (DAC), NTR, CTR, massa seca da parte aérea (MSPA) e sistema radicular (MSSR), além da
determinação do índice de qualidade de Dickson (IQD). Para os dados de contagens e porcentagem, os
dados foram transformados em (x+1), e então submetidos à modelos de regressão, em função das
doses de AIB, à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
3. Resultados e Discussão
As minicepas originadas a partir da matriz DOM apresentaram o maior percentual de
sobrevivência nas três épocas de coleta (88,2%, 65 % e 65%, respectivamente). Aos sete meses, as
minicepas das matrizes NELI, ZE1 e ZE2 não sobreviveram ao manejo adotado, indicando
sensibilidade à poda apical e às coletas sucessivas, mostrando uma variação de tolerância ao manejo
entre as diferentes famílias, corroborando dados de Neubert (2014) para a espécie.
Ao longo de oito coletas de miniestacas foram obtidas nas três primeiras coletas (90, 150 e
180 dias após a poda apical das mudas) 3,65 miniestacas/minicepa. A partir da quarta coleta houve
aumento na produtividade, obtendo-se 5,98 miniestacas/minicepa. Esse aumento foi atribuído à
aplicação de nitrogênio, feita 180 dias após a implantação do minijardim. As minicepas que
sobreviveram, responderam de forma positiva às coletas sucessivas de miniestacas, com aumento da
produtividade.
Das minietacas submetidas aos tratamentos com AIB, observa-se na Tabela 1 que somente na
primeira coleta (aos 60 dias) houve sobrevivência em todos os tratamentos, na segunda e terceira
coletas (90 e 150 dias, respectivamente) houve sobrevivência das miniestacas somente nos tratamentos
controle e no de menor dose do AIB (2.000 mg L-1).
TABELA 1: Sobrevivência das miniestacas de vinhático, aos 45 dias após o
estaqueamento, em três coletas de brotações, em função das doses crescentes de AIB.
Sobrevivência (%)
Coletas (dias)
AIB (mg L -1)
60
90
150
0
68,2
87,5
95,0
2.000
75,0
87,5
77,5
4.000
75,0
0,0
0,0
6.000
79,5
0,0
0,0
8.000
68,2
0,0
0,0
Média
73,2
35,0
34,5
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No primeiro ciclo de produção de mudas não houve efeito do AIB sobre a sobrevivência e
enraizamento das miniestacas, aos 45 dias após o estaqueamento (Tabela 2).
TABELA 2: Sobrevivência (SOB), enraizamento (ENR), número total de raíz
(NTR) e comprimento total de raiz (CTR), de miniestacas de vinhático aos 45
dias após o estaqueamento na primeira coleta (60 dias), em função das doses
crescentes de AIB.
AIB (mg L-1)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Média
CV (%)

SOB (%)
68,2 a
75,0 a
75,0 a
79,5 a
68,2 a
73,18
8,23

Variáveis analisadas
ENR (%)
NTR
25,0 a
2,0 a
00,0 a
0,0 a
25,0 a
1,0a
8,30 a
1,0 a
25,0 a
1,0 a
16,67
1,00
86,54
35,19

CTR (cm)
1,3 a
0,0 a
0,4 a
1,1 a
0,6 a
0,69
37,61

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste F (5%).

Resultados diferentes foram apresentados por Neubert, (2014), que observou que a
sobrevivência das miniestacas de vinhático foi influenciada pela aplicação de AIB, na saída da casa de
vegetação aos 100 dias após o estaqueamento. As miniestacas sem o regulador de crescimento
apresentaram maior porcentagem de sobrevivência (84 %), seguidas das miniestacas com dosagem de
40.000 mg L-1, com porcentagem de 76,7 %. A maior concentração de dosagem, 60.000 mg L-1,
resultou na menor taxa de sobrevivência (44,7 %).
Houve comportamento quadrático nas variáveis biométricas das mudas em função das doses
de AIB aplicadas nas miniestacas (Figura 1). A concentração de AIB que promoveu os maiores
valores para as variáveis encontra-se na faixa de 3.551,6 a 4.256,6 mg L-1.
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FIGURA 1: Altura, diâmetro (DAC), massa seca da parte aérea (MSPA), número de raízes primárias
(NRP), comprimento total de raiz (CTR), e massa seca do sistema radicular (MSSR) de mudas de
vinhático, aos cinco meses após o estaqueamento, em função de diferentes doses de AIB (mg L -1).
Dados transformados em (x + 1).

Apesar dos valores obtidos para as variáveis da Figura 1, provenientes da primeira coleta,
serem significativamente maiores na dose entre 3.551,6 a 4.256,6 mg L-1 de AIB, não houve diferença
no índice de qualidade de Dickson (IQD) das mudas de vinhático em função dos tratamentos.
Em quatro clones de Eucalyptus grandis, Titon et al. (2003) não encontraram efeito das doses
de AIB (0, 1.000, 2.000 e 4.000 mg L-1) sobre a altura e diâmetro do coleto das mudas aos 50 dias
após o estaqueamento. Mesmo resultado foi encontrado por Dias et al. (2012), em miniestacas apicais
e intermediárias de Anadenanthera macrocarpa, submetidas a quatro doses de AIB (0, 2.000, 4.000 e
6.000 mg L-1), em progênies de seis matrizes. Os autores observaram que independente da progênie, as
doses de AIB não influenciaram nas variáveis analisadas.
As variáveis analisadas não diferiram em função do AIB, nas três coletas de brotações
realizadas. Houve baixo percentual de enraizamento, com valores inferiores a 25%. Também o número
e comprimento total de raízes foram baixos para todos os tratamentos.
Aos cinco meses após o estaqueamento, não houve efeito do AIB sobre a maioria das variáveis
avaliadas. O DAC foi menor nas mudas do primeiro ciclo de produção, que não receberam aplicação
de AIB. A altura, SOB e MSPA aumentaram ao longo das coletas de brotações, indicando aumento no
vigor das mudas ao longo do período de exploração do minijardim (Tabela 3).
TABELA 3: Sobrevivência (SOB), altura (H), diâmetro do colo (DAC), massa seca da parte aérea
(MSPA), número de raízes primárias (NRP), comprimento total de raízes (CTR), massa seca do
sistema radicular (MSSR) e índice de qualidade de Dickson (IQD) das miniestacas de vinhático, em
três coletas de brotações, em função da aplicação de AIB, aos cinco meses após o estaqueamento.
AIB

(mg L -1)

0
2000
Média
CV (%)
0
2000
Média
CV (%)
0
2000
Média

60
3,13
15,63
9,37 B
1,25 b B
4,35 a A
2,80
2,26
9,88
6,06 A

SOB (%)
Coletas (dias)
90
35,71
25,00
30,35 A
30,07
DAC (cm)
2,26 a AB
2,32 a A
2,29
19,78
NRP
3,88
4,21
4,04 A

150
46,43
50,00
48,21 A

Média

AIB

(mg L -1)

28,42 a
30,20 a

0
2000
Média
CV (%)

4,14 a A
4,03 a A
4,09

2,55
3,57

0
2000
Média
CV (%)

8,42
7,88
8,14 A

4,85 a
7,32 a

0
2000
Média

H (cm)
Coletas (dias)
60
90
150
6,38
10,13
22,41
16,85
9,05
22,13
11,61 B
9,58 B 22,27 A
33,77
MSPA (g)
0,42
0,64
1,71
1,76
0,71
1,58
1,09 AB 0,67 B
1,64 A
15,98
CTR (cm)
19,56
40,95
54,78
77,79
37,40
70,36
48,67 A 39,18 A 62,57 A

Média
12,97 a
16,01 a

0,92 a
1,34 a

38,43 a
61,85 a
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CV (%)
0
2000
Média
CV (%)

30,54
MSSR (g)
0,25
0,19
0,55
0,23
0,40 A
0,21 A
9,32

CV (%)
0,48
0,45
0,46 A

0,30 a
0,41 a

0
2000
Média
CV (%)

8,05
3,96
6,01 A

36,83
IQD
3,76
5,04
4,40 A
20,62

3,99
3,75
3,87 A

5,27 a
4,25 a

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de
Tukey (5%).

Além dos tratamentos com AIB, foi testado manejo de luz e adubação nitrogenada nas
minicepas, no entanto, também não houve efeito sobre o enraizamento do Vinhático. Os incrementos
em algumas das variáveis analisadas, no decorrer das coletas, indicam que a miniestaquia pode ser
uma técnica viável para a propagação dessa espécie. Entretanto, são necessários ajustes na condução
das miniestacas para viabilizar o enraizamento adequado da espécie. Em futuros testes com mudas de
vinháticos, devem ser testadas outras doses de AIB, outros reguladores e técnicas para promover o
enraizamento.
4. Conclusões
O vinhático apresenta boa brotação de minicepas, com aumento da produtividade ao longo das
coletas sucessivas, indicando potencial para a miniestaquia.
Não houve efeito da auxina no enraizamento de mudas de vinhático, entretanto houve um
beneficio sobre características biométricas das mudas que sobreviveram.
Outras técnicas de manejo deverão ser testadas, como o manejo de nutrientes na formação de
minicepas, aplicação de outros reguladores de crescimento em doses diferentes, turno de rega e tempo
de permanência no setor de enraizamento.
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Resumo

Objetivou-se neste trabalho avaliar a utilização de máquina de vetor suporte, na estimação de
volume comercial de eucalipto. Para isto, utilizaram-se dados referentes a 1.820 árvores de
eucalipto, nas quais foram mensurados os diâmetros a 1,3 m do solo (DAP) e altura total (Ht). O
volume foi obtido por meio da cubagem rigorosa pelo método de Smalian e as árvores foram
cubadas até o diâmetro mínimo de 4cm com casca. De modo a comparar as técnicas utilizadas,
os dados foram processados utilizando duas estratégias de processamento para estimar o volume
comercial. Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados para verificar qual estratégia
apresentou o melhor desempenho. O critério de avaliação das estratégias foi a análise gráfica do
histograma dos resíduos em porcentagem, o gráfico de relação entre o volume observado e o
estimado, e a raiz quadrada do erro médio (RMSE - Root Mean Square Error) em porcentagem.
Com base nas estatísticas analisadas, verificou-se que a técnica máquina de vetor suporte, a qual
apresentou r (0,9915) e RMSE (5,07%) foi mais precisa do que o modelo de Schumacher e Hall
com r (0,9913) e RMSE (5,13%) para estimar o volume comercial de eucalipto.
Palavras-chave: Regressão; Inventário florestal; Modelagem volumétrica; Inteligência artificial.

1. Introdução
Para proporcionar maior exatidão nas estimativas de volume de parcelas de inventário florestal,
devem-se empregar equações de volume, de razão volumétrica ou de taper (afilamento) compatíveis
com a variação da população a ser inventariada (CAMPOS; LEITE, 2013). As estimativas de volume
das árvores são obtidas em função da altura total (HT) e diâmetro a 1,30 m do solo (DAP).
Dentre os vários modelos existentes para ajuste de equações de volume, temos o modelo de
Schumacher e Hall, que é considerado o mais difundido na área florestal, quando comparado aos demais
modelos existentes. Isso pode ser associado ao fato de suas propriedades estatísticas quase sempre
resultarem em estimativas não tendenciosas (CAMPOS; LEITE, 2013).
Entretanto, algumas técnicas computacionais como a máquina de vetor suporte (MVS) pode ser
uma alternativa e sua aplicação nas Ciências Florestais necessita ser melhor avaliada. Estas são
consideradas máquinas de aprendizagem e podem ser utilizadas para classificação (LIMA, 2002;
MATHWORKS, 2015) e regressão (MAGALHÃES, 2014; FERRÃO, 2007). São categorias de redes
alimentadas adiante como as redes de função de base radial, e também são aproximadores universais
(HAYKIN, 2001). Podem ser empregadas por mínimos quadrados, ou utilizam sistemas de equações
lineares e uma função custo por mínimos quadrados no lugar da programação quadrática, o que
proporciona uma baixa exigência computacional e elevada capacidade de generalizar (CRISTIANINI;
SHAWE-TAYLOR, 2000).
Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho, avaliar a utilização de máquina de vetor suporte,
na estimativa de volume comercial de eucalipto.
2. Material e Métodos
Obtenção dos dados
Os dados utilizados foram provenientes de 1.820 árvores de eucalipto, onde foram mensurados
os diâmetros a 1,3 m do solo (DAP), altura total (Ht). O volume foi obtido por meio da cubagem rigorosa
pelo método de Smalian e as árvores foram cubadas até o diâmetro mínimo de 4cm com casca. Os dados
foram processados com Máquina de Vetor de Suporte (MVS) e com o modelo de Shumacher e Hall.
Processamento utilizando a MVS
O processamento dos dados com a MVS foi realizado no software Matlab, com o LS-SVMlab
Toolbox versão 1.8. Os dados foram divididos aleatóriamente em 70% para treinamento e 30% para
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validação. Foi escolhida a função Kernel do tipo base radial para fazer o treinamento. O modelo foi feito
com a função kernel do tipo base radial, que necessita de dois parâmetros para o ajuste. O gama, que é
o parâmetro de regularização, minimiza o erro de treinamento e determina a suavidade da curva
gaussiana e o sigma, que determina a largura da banda da curva gaussiana (PELCKMANS et al., 2003).
Processamento utilizando a Schumacher e Hall
O modelo de Schumacher e Hall foi ajustado no software Matlab R2013a, onde os dados foram
separados para ajustar o modelo em 70% e para testar a equação em 30%. O modelo de Schumacher e
Hall é apresentado abaixo.
V = β0DAP β1 Ht β2

Sendo: V= volume (m³); DAP = diâmetro a 1,30 m da superfície do solo (cm); Ht = altura total
(m); βi = parâmetros; e e = erro aleatório.
Avaliação das estratégias
O critério de avaliação das estratégias foi a análise gráfica do histograma dos resíduos em
porcentagem, o gráfico de relação entre o volume observado e o estimado, e a raiz quadrada do erro
médio (RMSE - Root Mean Square Error) em porcentagem.
Testes complementares foram feitos com a seguinte estatística: desvio médio (DM); média das
diferenças absolutas (MD); e desvio padrão das diferenças (DPD).
De posse das análises estatísticas, ordenou-se as estratégias segundo o maior ou menor grau de
precisão, atribuídos dessa forma pesos de 1 a 2 (MENDONÇA et al., 2007), de acordo com os resultados
obtidos do volume estimado em cada técnica computacional e o pelo modelo de Schumacher e Hall.
Foi considerada como mais acurada a técnica que obteve a menor nota no somatório dos pesos atribuídos
a cada estatística avaliada.
3. Resultados e Discussão
Os resultados das estatísticas (correlação (r) e RMSE %) entre o volume observado e estimado,
obtidos pela MVS e a equação de Schumacher e Hall durante a fase treinamento e validação, encontramse na Tabela 1. Tanto na fase de treinamento como na fase de validação, as técnicas apresentaram um
alto coeficiente de correlação e um baixo RMSE. Na fase de treinamento a MVS apresentou melhor
desempenho em relação a equação de Schumacher e Hall. Já na fase de validação a equação de
Schumacher e Hall obteve melhor desempenho.
Tabela 1. Resultados obtidos na fase de treinamento e validação da MVS e a equação de Schumacher
e Hall. As estatísticas utilizadas na avaliação foram a correlação entre o volume observado e estimado
pelas técnicas e o RMSE em porcentagem.
Treinamento

Técnica

r

Validação

RMSE(%)

r

RMSE(%)

MVS

0,9918

5,04

0,9908

5,12

Schumacher e Hall

0,9914

5,15

0,9911

5,06

Verifica-se que os resultados obtidos das estatísticas do desvio médio (DM), média das
diferenças absolutas (MD) e desvio padrão das diferenças (DPD) apresentadas na Tabela 2, para todo
conjunto de dados que foi utilizado nas técnicas, demonstra que a MVS apresentou o melhor
desempenho. A equação de Schumacher e Hall obteve o pior desempenho.
Tabela 2. Resultados das estatísticas do desvio médio (DM), média das diferenças (MD) e desvio
padrão das diferenças (DPD) das estimativas de volume para eucalipto para todo o conjunto de dados.
Técnica

DM

MD

DPD

Total

MVS

0,00005 (1)

0,0093 (1)

0,01214 (1)

3

Schumacher e Hall

0,00017 (2)

0,0094 (2)

0,01228 (2)

6
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Na figura 1 podem ser observados os gráficos da relação entre o volume observado e estimado
pela MVS e pela equação ajustada de Schumacher e Hall e o histograma de frequências dos erros em
porcentagem.

Figura 1. Figura dos gráficos da relação entre o volume observado e estimado e histograma de
frequências dos erros em porcentagem para treinamento (A, C, E, G) e validação (B, D, F, H) da MVS
e Schumacher e Hall.
Observa-se que as técnicas apresentaram uma linearidade crescente, com os pontos passando
próxima a linha de 45°, indicando existir uma boa relação entre o volume observado e o estimado.
A MVS apresentou intervalos de erros que ficaram entre -20% a 20%. Já o número de frequência
de erros em volta do zero foi de 700 o número de casos ocorrido. Demonstrando maior precisão em
estimar o volume de eucalipto com relação a equação de Schumacher e Hall apresentou erros que
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variaram entre -20% a 25%, com frequência de erros próxima ao zero de aproximadamente 600 casos.
Com base nas estatísticas analisadas para verificar a precisão das estratégias nos
processamentos dos dados para obtenção do volume comercial de eucalipto, verifica-se que a técnica
computacional máquina de vetor suporte foi mais precisa do que o modelo de Schumacher e Hall. Outra
vantagem da utilização dessa técnica computacional é a flexibilidade em poder inserir outras variáveis,
como idade, espaçamento e espécie. Podendo assim, melhorar as suas capacidades preditivas, fato que
não acontece no modelo de Schumacher e Hall.
4. Conclusões
A MVS estudada nesse trabalho pode ser utilizada para estimar o volume comercial de
eucalipto.
A MVS foi mais exata do que o modelo de Schumacher e Hall para estimar o volume comercial
de eucalipto.
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Resumo
A obtenção do volume por unidade de área é a principal finalidade do inventário de povoamentos
equiâneos. A forma mais usual de obter esse volume é empregar equações volumétricas ajustadas
com dados de árvores-amostra abatidas para cubagem. Essa cubagem é um componentes de custo
significativo dependendo do tamanho e heterogeneidade dos povoamentos inventariados. Este
trabalho teve como objetivo avaliar um método de estimação do volume de árvores de eucalipto
ainda em pé, a partir de medições de diâmetro realizadas até uma altura de dois metros, utilizando
Máquina de Vetor de Suporte (SVM). Os dados utilizados nesse estudo são provenientes de
2.112 indivíduos, pertencentes a 15 clones de eucalipto. Para o treinamento da SVM foram
utilizadas duas configurações, formadas a partir de duas funções de erro (função do tipo I e do
tipo II) e a função de kernel RBF. Os dados foram divididos aleatoriamente em 70% para
treinamento e 30% para validação da SVM. Para a avaliação das estimativas geradas pelos
modelos de SVM, foram calculadas as seguintes estatísticas: coeficiente de correlação linear
entre os volumes observados e estimados, viés, raiz quadrada do erro quadrático médio. Foi
avaliada também a relação entre os volumes observados e estimados e análise gráfica dos
resíduos. As duas funções geraram modelos com baixo viés, destacando-se o modelo 2 para o
treinamento e validação. Os dois modelos resultaram em estimativas de produção de modo
eficiente. O estudo permite concluir que o método proposto possui grande exatidão na estimação
do volume em inventário florestal.
Palavras-chave: Mensuração; Cubagem, Aprendizagem de máquinas.

1. Introdução
A obtenção do volume é, na maioria das vezes, a principal finalidade do inventário florestal. A
forma mais usual de obtenção do volume é por meio cubagem rigorosa e posterior ajuste de modelos
volumétricos. A fórmula de Smalian tem sido a mais utilizada. Para seu emprego, um conjunto
representativo de árvores-amostra é definido para cada estrato da floresta, sendo as árvores abatidas e
sendo seus diâmetros medidos em diferentes alturas.
Para cada estrato de cubagem, pode ser necessário o abate de pelo menos seis árvores por classe
de diâmetro (CAMPOS; LEITE, 2013). Assim, dependendo do tamanho da floresta, o procedimento
usual pode resultar em um expressivo custo anual. A cubagem de árvores representa um percentual de
aproximadamente 20% do custo total do inventário. O custo pode ser reduzido caso a cubagem das
árvores seja feita simultaneamente com as medições das variáveis de interesse, como o diâmetro e a
altura, durante a medição dos indivíduos das parcelas (LEITE; ANDRADE, 2002), ou com a redução
do número de árvores abatidas (BINOTI et al., 2014).
A medição de diâmetros em árvores em pé é demorada e necessita de equipamentos ou até
mesmo escalada nas árvores para realizar tais medições (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2009).
Uma forma de diminuição dos custos do tempo necessário para a realização da cubagem é a diminuição
do número de medidas realizadas ao longo do fuste da árvore em pé (BINOTI et al., 2014). Entretanto,
mesmo assim, cubar todas as árvores das parcelas é inviável.
Para estimar o volume total do povoamento é comum a cubagem de apenas algumas árvoresamostra, contemplando diferentes classes de diâmetro a fim de melhor captar as variações entre
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indivíduos. A partir desses dados, empregam-se equações de volume, sendo ideal que que sejam
utilizadas equações específicas por espécie, espaçamento e idade, pelo fato dessas variáveis exercerem
influência no volume, porém é comum o uso da uma única equação para todo o povoamento (CAMPOS;
LEITE, 2013).
As equações de volume têm como desvantagem a dificuldade em inserir variáveis qualitativas
na modelagem, pois geralmente apresentam relações complexas e não lineares com o volume (BINOTI;
BINOTI; LEITE, 2014). Uma forma de tornar possível a inserção de tais variáveis é o uso de algoritmos
de aprendizagem de máquinas como a máquina de vetor de suporte (SVM, do inglês Support Vector
Machine). A SVM é um algoritmo de aprendizagem baseado na teoria do aprendizado estatístico que
visa controlar a capacidade de generalização (VAPNIK, 1999).
Este trabalho teve como objetivo testar um método de estimação do volume de árvores de
eucalipto a partir de medições de diâmetro realizadas até a altura de dois metros, utilizando SVM.
2. Material e Métodos
Os dados utilizados nesse estudo são provenientes de 2.112 indivíduos, pertencentes a 15 clones
de eucalipto. De todos os indivíduos foram mensuradas as variáveis diâmetro a 1,3 m de altura (dap),
altura total (Ht) e os diâmetros na altura da base e posteriormente a cada 0,5 m, até atingir 2 m de altura,
conforme a Tabela 1. Além dessas variáveis, foi calculado o volume de cada árvore, empregando a
fórmula de Smalian. Para isto, foram medidos os diâmetros ao longo de todo o fuste, a cada 0,5 m até
uma altura de 2 m e posteriormente a cada 2 m.
As variáveis dap, Ht, os diâmetros coletados até uma altura de 2 m, foram utilizadas como
variáveis de entrada. Para fins de estratificação, o genótipo (clone) foi utilizado como variável
qualitativa de entrada. O volume total foi a variável de saída.
Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis quantitativas utilizadas para o ajuste da SVM. (Fonte:
os autores).
Variáveis Utilizadas

Mínimo

Máximo

Média

Desvio Padrão

dap

10,80

32,50

18,32

4,38

Ht

17,90

43,80

28,25

5,17

D0,0

12,30

40,10

21,68

5,18

D0,5

11,60

37,60

19,54

4,63

D1,0

11,00

32,90

18,61

4,42

D1,5

10,70

32,00

18,01

4,33

D2,0

10,30

31,70

17,56

4,25

V2,0

0,02

0,18

0,06

0,03

Vtotal

0,10

1,59

0,38

0,24

D0,0 = diâmetro medido na altura da base, D0,5 = diâmetro medido à uma altura de 0,5 m, 1,0 = diâmetro medido
à uma altura de 1 m, D1,5 = diâmetro medido à uma altura de 1,5 m, D2,0 = diâmetro medido à uma altura de 2
m, V2,0 = volume até uma altura de 2 m, Vtotal = Volume total.

Para o treinamento da SVM foram utilizadas duas configurações, formadas a partir de duas
funções de erro (função do tipo I e do tipo II) e a função de kernel RBF (Função de base radial, do inglês
Radial Basis Function). As funções do tipo I e II serão denominadas, respectivamente, de modelo 1 e
modelo 2.
Os dados foram divididos aleatoriamente em 70% para treino e 30% para validação. Para a
avaliação das estimativas geradas pelos modelos de SVM, para ajuste e validação, foram estimadas as
seguintes estatísticas: coeficiente de correlação linear entre os volumes observados e estimados (r), viés

381

em porcentagem (V%), raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE), em porcentagem. Além disso,
foram feitas análises gráficas dos resíduos e gráfico da relação entre os volumes observados e estimados.
A análise de dados foi realizada no software R, por meio do pacote e1071 (MEYER et al., 2015).
Para estimação da variável em estudo a escolha do melhor modelo de SVM foi realizada por meio de
um processo iterativo de combinação dos parâmetros, utilizando a função tune.
3. Resultados
Os resultados das estatísticas de precisão e ajuste das estimativas de volume estão apresentados
na Tabela 2. Nas Figuras 1 e 2 estão apresentados, respectivamente para treinamento e validação, os
gráficos da relação entre o volume observado e volume estimado, os gráficos de dispersão do erro em
porcentagem, bem como o histograma do resíduo para as duas configurações de SVM utilizadas.
Tabela 2 - Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho da SVM para treino e validação. (Fonte: os
autores).
Treinamento

Validação

Modelo
r

V (%)

RMSE (%)

r

V (%)

RMSE (%)

01

0,9983

0,10

3,71

0,9969

0,12

4,77

02

0,9985

-0,06

3,48

0,9969

0,02

4,83
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Figura 1 - Volumes estimados versus volumes observados, distribuição dos resíduos percentuais das
estimativas de volume e histograma de resíduos das estimativas de volume, obtidas por SVM,
para os dados de treinamento (Fonte: os autores).

Figura 1 - Volumes estimados versus volumes observados, distribuição dos resíduos percentuais das
estimativas de volume e histograma de resíduos das estimativas de volume, obtidas por SVM,
para os dados de validação (Fonte: os autores).
4. Discussão
Para as duas configurações utilizadas, analisando os resultados de treinamento, observa-se que
houve forte correlação e baixo RMSE, com superioridade do modelo 2. Para os dados de validação,
houve superioridade do modelo 1 quanto ao RMSE, demonstrando que tal função generalizou melhor.
A superioridade do modelo 2, nas estatísticas de exatidão e ajuste, pode ter ocorrido devido à
forma como a função do tipo II controla erro. Nesse caso, os parâmetros são combinados de forma a
selecionar a proporção de dados que serão vetores de suporte e calculando o erro a partir dessa
proporção. Segundo Liang e Xilong (2009), essa é uma vantagem dessa função. Já na função do tipo I é
escolhido um valor para o parâmetro do erro e a partir de tal parâmetro selecionam-se os vetores de
suporte, com base na máxima capacidade de generalização.
As duas funções geraram modelos com baixo viés, destacando-se o modelo 2, tanto para treino
como para validação. Ao analisar a relação entre os volumes observados e estimados, para os dois
modelos, observa-se que houve uma pequena dispersão. Ao analisar a distribuição do resíduo, verificase uma menor dispersão no modelo 2 para o treinamento, já para os dados validação não houve grandes
diferenças entre os dois modelos.
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Os dois modelos gerados se mostraram eficientes em estimar o volume com a cubagem realizada
até a altura de dois metros. Ambos apresentaram erro em níveis aceitáveis, podendo estimar com
confiabilidade o volume do povoamento em estudo, evitando o abate das árvores e a cubagem usual para
geração de equações volumétricas em inventários subsequentes. No entanto, a escolha do modelo 1 é
preferível pelo fato de generalizar melhor, sendo mais eficaz em estimar o volume de indivíduos que
não participaram do treinamento.
5. Conclusões
Máquina de Vetor de Suporte pode ser empregada com eficiência para estimar o volume de
árvores de eucalipto. Os dois modelos testados neste estudo geram estimativas volumétricas de grande
exatidão.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi ajustar e selecionar funções de densidade de probabilidade para
descrever a distribuição diamétrica da espécie Carapa guianensis Aubl. existente em um
fragmento de floresta ombrófila densa aluvial, município de Mazagão, Amapá. Os dados são
provenientes de inventário pré – exploratório, cujo nível de inclusão de DAP foi maior ou igual
a 50 cm. Foram ajustadas, por meio do método da máxima verossimilhança, as funções Lognormal e Gamma. A qualidade e aderência dos ajustes foram verificadas pelo Critério de
Informação de Akaike (AIC) e teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S = 0,05 de probabilidade).
Em síntese, as funções Log-normal e Gamma apresentam alto grau de verossimilhança.
Recomenda-se o uso da função Log-normal para modelos de distribuição diamétrica da espécie
Carapa guianensis Aubl.
Palavras-chave: Distribuição contínua; Log-normal; Gamma.

1. Introdução
A Carapa guianensis Aubl. (Meliaceae), conhecida popularmente como andiroba, é uma
espécie amazônica de grande porte, podendo chegar até 30 metros de altura. É uma espécie comercial
por conta de sua madeira praticamente inatingível por cupins e fungos (LORENZI, 2002) e bastante
conhecida devido à extração tradicional do óleo de suas sementes, muito valorizado pelas indústrias
farmacêutica e cosmética.
Nas regiões estuarinas da Amazônia, a exploração predatória da espécie afeta sua distribuição
espacial e regeneração, sendo necessários estudos sobre sua estrutura diamétrica para inferir sobre
estoque de madeira atual e futuro para planos de manejo e conservação.
Neste contexto, o conhecimento da distribuição diamétrica é fundamental para nortear tais
estudos. Essa informação permite obter as estimativas de densidade das árvores que ocorrerem dentro
de determinado intervalo de classe de diâmetro, permitindo entender o comportamento da capacidade
de regeneração e taxas de recrutamento e mortalidade (MACHADO et al., 2010; ORELLANA et al.,
2014).
Para descrever o comportamento da distribuição diamétrica, são utilizadas algumas funções de
densidade probabilística (FDP), podendo-se citar as funções Log-normal e Gamma. Estudos
específicos sobre a modelagem da estrutura diamétrica em nível de espécie em florestas naturais no
Amapá ainda são insipientes (SANTOS et al., 2013), muito embora o uso de funções de probabilidade
tenha reportando bons resultados considerando todo o povoamento para floresta estuarina amapaense
(ABREU et al., 2011).
Assim, o objetivo deste trabalho foi descrever a distribuição diamétrica da espécie Carapa
guianensis Aubl. por meio das funções Log-normal e Gamma e selecionar a função que apresente
melhores estimativas de densidade por classe de diâmetro.
2. Material e Métodos
Os dados dendrométricos da espécie Carapa guianensis Aubl. utilizados no presente estudo
foram cedidos, mediante convênio, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/AP)
e o Instituto Estadual de Florestas do Amapá (IEF/AP), que são, juntamente com a AAFLOMARA,
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proprietários da elaboração do Plano de Manejo de 156 hectares, distribuídos 39 unidades de trabalho
(UTs) em floresta de várzea estuarina no município de Mazagão, Amapá, Brasil.
A vegetação predominante nessa região é do tipo floresta ombrófila densa aluvial, isto é,
floresta de várzea de alto porte com grande frequência de palmeiras e com influência diária de marés
dos rios circundantes (IEF, 2008). O clima na região é da categoria Amw, segundo a classificação de
Koppen, tropical chuvoso. O período chuvoso vai de janeiro a julho com precipitação média anual de
2300 mm, temperatura máxima é de 38 ºC e a mínima de 22 ºC. A área apresenta uma topografia plana
com solos tipo glei húmico pouco úmico eutrófico (IEF, 2008).
O número de classes e seus respectivos intervalos para a espécie selecionada foram definidos
de acordo com a metodologia de Sturges (1926):
𝐼𝐼𝐶𝐶 =

𝐾𝐾

𝐾𝐾 = 1 + 3,33 log 𝑁𝑁

𝐻𝐻

𝐻𝐻 = 𝑑𝑑max − 𝑑𝑑min

Em que: K é o número de classes; N é o total de número de indivíduos; H é a amplitude entre o maior
e o menor diâmetro; IC é o intervalo entre as classes.
Histogramas foram elaborados a partir das frequências do número de indivíduos por unidade
de área por classe de diâmetro, a fim de checar o padrão de distribuição das árvores.
Para a modelagem da distribuição dos diâmetros da espécie, dois modelos empíricos foram
empregados. Tais funções são de uso corrente na modelagem de estruturas diamétricas de florestas
naturais (CARRETERO e ALVAREZ, 2013) e estão descritas da seguinte maneira:
Função Log-normal
Sua FDP é definida como:
𝑓𝑓 𝑋𝑋 =

𝑥𝑥

1

2𝜋𝜋𝜎𝜎 2

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝

−

1
ln 𝑥𝑥−𝜇𝜇 2
2𝜎𝜎 2

Em que: lnx: Logaritmo neperiano do diâmetro; μ: é a média aritmética do logaritmo neperiano do
diâmetro; σ: é o desvio padrão Logaritmo neperiano do diâmetro; π: é a constante “pi” (3,1416); exp:
exponencial.
Função Gamma
Uma variável aleatória x tem uma distribuição Gamma se a FDP tiver a seguinte forma:
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛)𝛼𝛼 −1 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝
𝑓𝑓 𝑥𝑥 =
Γ(𝛼𝛼)𝛽𝛽 𝛼𝛼

1
− (𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 )
𝛽𝛽

Em que: α: parâmetro de forma a ser estimado; β: parâmetro de escala a ser estimado; exp:
exponencial; Г: função Gamma; x: variável diâmetro em cm.
Essa é uma forma alternativa de representação da função Gamma, quando se assume que x é
maior ou igual ao diâmetro mínimo (dmin). Nesse caso pode-se considerar que a variável aleatória x
assume a forma d-dmin.
A qualidade dos ajustes foi analisada pelo critério de informação de Akaike (AIC) e teste de
Kolmogorov-Smirnov ( = 0,05). Os parâmetros das funções foram obtidos por meio do método da
verossimilhança empregando os pacotes MASS (VENABLES e RIPLEY, 2002) e Fitdistrplus
(DELIGNETTE–MULLER e DATANG, 2015), utilizando o software livre R (2015), versão 3.2.3.
3. Resultados e Discussão
Na figura 1 nota-se que a funções Log-normal e Gamma apresentam um desempenho
semelhante em relação às estimativas de densidade. Embora seja difícil decidir apenas visualmente a
seleção da melhor função de probabilidade, pode-se considerar que as duas funções representam os
dados reais de forma satisfatória.
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Vale ainda ressaltar que a espécie apresentou um padrão de estrutura diamétrica típica de
florestas naturais em forma de “J invertido” em que a maioria dos indivíduos se concentra nas classes
de menor diâmetro e à medida que aumenta o diâmetro, a frequência do número de indivíduos diminui
progressivamente (BATISTA, 1989).
No entanto, no aspecto da verossimilhança, a função Log-normal tem maior probabilidade
sobre os resultados por apresentar um menor valor para o AIC, ainda que a função Gamma também se
comporte de forma semelhante em relação a esse valor.
Para Prado (2009), a Lei da Verossimilhança é um critério bastante objetivo e simples para a
escolha do modelo mais adequado, pois será escolhido aquele que atribuir a maior probabilidade ao
resultado real. Os gráficos de distribuição acumulada indicam que as funções empregadas parecem se
ajustar à amostra; portanto, pode-se usar a linha ajustada para estimar os percentis.

Figura 1 – Histograma de frequência e distribuição acumulada das funções Log-normal e Gamma
para descrever a estrutura diamétrica da espécie Carapa guianensis Aubl., Mazagão, Amapá.
Muito embora o teste de Kolmogorov-Smirnov tenha indicado que as frequências observada e
estimada pelas funções são similares estatisticamente, os valores de AIC sugerem que a função Lognormal pode ser a mais indicada para descrever a estrutura diamétrica da espécie (Tabela 1).
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Tabela 1 – Resultados estatísticos das funções Log-normal e Gamma.
Funções

Kolmogorov-Smirnov

AIC

Log-normal

0,1601737ns

431,5923

Gamma

0,1676065ns

436,6358

Em síntese, estudos de distribuição diamétrica são fundamentais para nortear planos de ação
que visem à sustentabilidade da espécie, de maneira a fornecer conhecimento de sua estrutura em
diferentes ambientes, formando base para tomadas de decisão em seu manejo.
4. Conclusões
A estrutura diamétrica da espécie Carapa guianensis Aubl. apresenta padrão típico para
florestas naturais indicando diminuição progressiva da densidade na medida em que aumenta o
tamanho do diâmetro.
As funções Log-normal e Gamma apresentaram resultados satisfatórios, entretanto,
recomenda-se o uso da função Log-normal para descrever o padrão da distribuição diamétrica da
espécie Carapa guianensis Aubl..
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Resumo
No setor florestal, a possibilidade de quantificação do rendimento da matéria-prima
com rapidez e confiabilidade possibilita decisões sobre o desempenho industrial e o seu uso
correto, permitindo a redução de gastos e evita perdas no processo produtivo. Dessa forma, o
presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de ajustar e selecionar modelos estatísticos
para estimativa de rendimento de madeira serrada de Dinizia excelsa Ducke. As variáveis
dendrométricas: volume da tora, volume de madeira serrada, diâmetro menor da tora e
comprimento da tora foram obtidos de uma serraria localizada no município de Porto Grande,
Estado do Amapá. Foram testados 11 modelos estatísticos e selecionados aqueles com melhor
desempenho estatístico. De posse dos resultados obtidos, o modelo 11 foi o que apresentou
melhor desempenho, sendo este sugerido para estimar o rendimento de madeira. As equações
1, 6, 7 e 8 foram as que apresentaram o pior desempenho em termos de acurácia.
Palavras-chave: Regressão linear, volume de tora, diâmetro da tora, comprimento da
tora.

1. Introdução
Atualmente o mercado madeireiro é uma das alternativas para o desenvolvimento da
Amazônia (ALMEIDA et al., 2010; OIMT, 2012), sendo uma das principais regiões produtoras de
madeira tropical no mundo atrás apenas da Malásia e Indonésia. Caracterizar a produção de madeira
de forma sustentada tem se tornado uma atividade custosa para a maioria dos empreendimentos
florestais que exploram e processam a matéria prima, fortalecendo a ideia da relação benefício custo
que acaba aumentando o preço dos produtos finais.
No setor florestal, a quantificação do rendimento da matéria-prima, com rapidez e
confiabilidade, possibilita decisões sobre o desempenho industrial e o seu uso correto, permitindo a
redução de gastos e evita perdas no processo produtivo (MANHIÇA et al., 2013a). Com isso, a
estimativa do rendimento de madeira serrada fornece informações importantes para a composição de
modelos e a formação de sistemas produtivos para se estabelecer estratégias mais ousadas e seguras,
com vistas aos mercados de produtos oriundos de madeira de espécies tropicais (MURARA JUNIOR
et al., 2013; MANHIÇA et al., 2013b).
Para que as estimativas de produção de madeira serrada tenham maior confiabilidade, o uso de
modelos matemáticos testados a partir de variáveis dendrométricas têm apresentado papel fundamental
no desenvolvimento de técnicas de quantificação, relacionando estimativas de produção das indústrias
que processam toras de espécies tropicais de diferentes dimensões (BIASI e ROCHA, 2007;
VALÉRIO et al., 2009). Nestes termos, a modelagem estatistica por meio de análise de regressão é um
suporte estatístico capaz de promover estimativas confiáveis a partir do ajuste e seleção de modelos. A
análise de regressão tem sido utilizada com ênfase na solução de grande parte dos problemas
florestais, especialmente quando se pretende obter estimativas por meio de relações biométricas
(SCHNEIDER et al., 2009).
Assim, esta pesquisa visa atender as demandas de serrarias do Estado do Amapá empregando
técnicas de análise de regressão para estimar o rendimento de madeira de serrada ajustando modelos
de regressão linear. Selecionar uma equação que reporte estimativas confiáveis de rendimento de
madeira. Parte-se da premissa de que modelos que apresentem duas ou mais variáveis explicativas
apresentarão resultados mais satisfatórios.
2. Material e Métodos
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O estudo foi realizado com dados dendrométricos da espécie Dinizia excelsa Ducke obtidos de
uma serraria localizada no município de Porto Grande, Estado do Amapá. Para as estimativas de
rendimento de madeira, em um primeiro momento, as toras da espécie tiveram seus volumes de
secções obtidos pela metodologia de Smalian por meio da seguinte expressão (MACHADO;
FIGUEIREDO FILHO, 2003):

Vi 

  g i  g i 1 

L
4 
2


Em que: Vi = volume da seção i; gi = área transversal da base da seção em m2; gi+1 = área transversal
do topo da seção em m2; L = comprimento da seção em m.
Para o cálculo do volume de madeira serrada, todos os multiprodutos obtidos em cada classe
de diâmetro tiveram suas espessuras, larguras e comprimentos mensurados. As medidas de espessura,
em cada extremidade, foram obtidas com auxílio de paquímetro digital. Da mesma forma, as medidas
de largura, uma em cada extremidade do produto, foi mensurada com auxílio de trena. Desta maneira,
foram obtidos ‘E’ (espessura média do produto), ‘L’ (largura média do produto) e ‘C’ (comprimento
do produto) (MANHIÇA et al., 2013a). O volume de cada produto foi determinado por meio da
expressão:

Vp  E  L  C

Em que: Vp= Volume do produto (m3); E = Espessura média (m); L = Largura média (m); C =
Comprimento (3,00 m).
Após a determinação dos volumes dos multiprodutos de cada tora, os mesmos foram somados,
obtendo-se o volume em madeira serrada para cada classe de diâmetro. Após os processos de desdobro
e a determinação do volume serrado para cada tora, o rendimento em madeira serrada para a espécies
foi obtido pela seguinte expressão (GARCIA et al., 2012):

R

 Vp
 Vt

Em que: R = Rendimento volumétrico em madeira serrada; ΣVp = Soma dos volumes de todos os
produtos obtidos no desdobramento da tora (m3); ΣVt = Soma dos volumes de todas as toras.
De posse dos valores de rendimento da espécie Dinizia excelsa Ducke, os dados foram
organizados e todas as relações dimensionais foram analisadas. Foram testados 11 modelos estatísticos
(PIOVESAN et al., 2013), todos são classificados como aritméticos, mudando apenas a estrutura em
relação ao número de variáveis explicativas e a não linearidade (Tabela 1).
Tabela 1: Modelos testados para estimar o rendimento no processo de desdobro de toras de madeira.
Modelo
Formulação Matemática
1
R = β0.Dβ1
2
R = β0 + β1D + β2D2
3
R = β0 + β1D + β2(D2.L)
4
R = β0 + β1D + β2D2 + β3(D2.L)
5
R = β0 + β1D2 + β2(D2.L)
6
R = β0 + β1D + β2L
7
R = β0.Dβ1.L β2
8
R = β0 + β1V
9
R = β0 + β1V + β2V2
10
R = β0 + β1V + β2V2 + β3V3
11
R = β0 + β1V + β2V2 + β3V3 + β4V4
3
R: rendimento (m ); D: diâmetro menor da tora (cm); L: comprimento da tora (m); V: volume total da
tora (m3); βi: Parâmetros do modelo.
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Foi empregado o método dos mínimos quadrados ordinários para a estimativa dos parâmetros
e a significância dos mesmos que foram analisadas por meio do teste t, sendo rejeitados os coeficientes
quando p > 0,05.
Após os ajustes, foram obtidos para cada equação, a partir da análise de variância, o valor de
F, o coeficiente de determinação ajustado, o erro padrão da estimativa. Concomitantemente ao ajuste
dos modelos, foi realizada a análise gráfica de resíduos, para verificar a normalidade e ocorrência ou
não de tendenciosidade nas estimativas da variável dependente rendimento. Os critérios estatísticos
são descritos da seguinte maneira:

 K -1 
R 2 aj  R 2 - 
.1- R2

N - K 



n

SYX 
2

 Rreal
i 1

i



 Resti 

2

N K

Em que: R aj. = Coeficiente de Determinação ajustado; K = número de coeficientes da
equação; N = número de observações. Por este critério, quanto mais próximo de um for o valor do
Coeficiente de Determinação, melhor será o ajuste da linha de regressão; Syx é o erro padrão da
estimativa; Rreali é o rendimento real em m3; Restié o rendimento estimado em m3.
Estas análises foram realizadas com o auxílio do Software R® (R DEVELOPMENT CORE
TEAM, 2014).
3. Resultados e Discussão
Com os ajustes dos modelos, têm-se que os valores do teste F indicam que existe uma
associação (relação probabilística) entre o rendimento e o conjunto específico de variáveis explicativas
(AHRENS, 1983). A existência dessa relação no entanto, não indica qualidade do ajuste para as
estimativas e sim um pressuposto de significância e influência de uma variável no modelo. Os maiores
valores de F foram reportados pelos modelos 10 e 11 (32,26 e 67,55, respectivamente), indicando que
os volumes das toras são altamente significativos para estimativa de rendimento (Tabela 2).
Tabela 2: Indicadores de ajuste para o rendimento no desdobro de toras
Modelo
F
R²aj
Syx
β0
β1
β2
β3
β4
1
7,6910 0,2111 0,4917 -8,4532*
1,4574*
2
17,6700 0,5714 0,0992
1,5830*
-3,2070*
1,7570*
ns
3
18,2300 0,5795 0,0982 3,3650
-7,7570*
0,0104*
4
22,9800 0,7251 0,0794
1,6850*
-34,2700* 0,1385* 0,0083*
5
13,8000 0,5059 0,1065 -7,6520ns
-0,0187ns
0,0075*
ns
6
8,6280
0,379 0,1194 -0,7592*
0,0048*
0,0797
ns
7
5,5070
0,265 0,4746 -11,4180*
1,4755*
1,6340
ns
8
22,8000 0,4659 0,1107 -0,0945
0,0350*
ns
9
21,9500 0,6263 0,0926
0,3023*
-0,0590
0,0050*
10
32,2600 0,7895 0,0695
1,0517*
-0,3547*
0,0392* -0,0012*
ns
6,0380*
-1,3760* 1,1960* -0,3393*
11
67,5500 0,9141 0,0444 -6,6100
(*): coeficiente significativo a 5% de probabilidade pelo teste t; ns: coeficiente não significativo
Os valores de R²aj obtidos pelos modelos 10 e 11, sugerem que a variação total dos dados
explicadas por tais modelos são aceitáveis estatisticamente. O modelo 11 reportou maior valor com
pouco mais de 91% total da variância explicada. Já as equações obtidas pelos modelos 1, 6 e 7
apresentaram menores valores de R²aj, indicando que estimativas podem ser obtidas, pois menos de
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40% da variação total dos dados é explicada por estas equações. Quanto aos valores de erro padrão
residual obtidos, nota-se que o modelo 11 apresentou o menor valor (0,0444). Esta medida sugere a
utilização desta equação nas estimativas de rendimento, embora alguns modelos tenham explorado um
intervalo de baixos valores de erro padrão, os valores de R²aj não corroboram para uma estimativa
mais confiável, como observado nos modelos 2, 3, 4 e 9.
Vale ainda destacar que alguns dos valores obtidos para os parâmetros dos modelos ajustados
apresentaram-se não significativo ao teste t de Student (p = 0,05), indicando que as variáveis
independentes não contribuem de forma significativa na estimativa do rendimento (SCOLFORO,
2005; SCHNEIDER et al., 2009). Resultados similares foram reportados nas pesquisas de Valério et
al. (2009) e Piovesan et al. (2013), indicando o modelo 11 com maior precisão estatística.
A normalidade dos resíduos pode ser verificada na figura 1 e nas figuras em anexo para todos
os modelos ajustados. É evidenciado no modelo 11 que a distribuição dos erros segue a curva normal,
fator importante do ponto de vista estatístico do modelo e também da qualidade do ajuste observada.
Pode-se verificar também que a maior densidade do erro encontra-se nas classes de menores valores,
próximos a zero.

Figura 1: Distribuição e normalidade do erro percentual dos modelos ajustados para estimativa de
rendimento para a espécie Dinizia excelsa Ducke.
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4. Conclusões
Considerando-se a premissa de que modelos com mais de uma variável explicativa
apresentaria os resultados mais satisfatórios, o estudo mostrou que a equação 11 (R = β0 + β1V + β2V2
+ β3V3 + β4V4 ) é a mais indica para estimar o rendimento de madeira serrada para Dinizia excelsa
Ducke.
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Resumo
No setor florestal, a possibilidade de quantificação do rendimento da matéria-prima, com rapidez
e confiabilidade, possibilita decisões sobre o desempenho industrial e o seu uso correto,
permitindo a redução de gastos e evitando perdas no processo produtivo. Dessa forma, este
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ajustar e selecionar modelos estatísticos para
estimativa de rendimento de madeira serrada da espécie Manikara Huberi, conhecida
popularmente como Massaranduba. Foram avaliadas as variáveis dendrométricas, volume da
tora, volume de madeira serrada, diâmetro menor da tora e comprimento da tora, obtidas em uma
serraria localizada no município de Porto Grande, estado do Amapá, sendo testados 11 modelos
estatísticos e selecionados aqueles com melhor desempenho estatístico. De posse dos resultados
obtidos, o modelo 11 foi o que apresentou melhor desempenho, sendo este indicado para
estimativas de rendimento de madeira. As equações 1, 6, 7 e 8 não são indicadas, pois
apresentaram pior desempenho estatístico.
Palavras-chave: Regressão linear; volume de tora; diâmetro da tora; comprimento da tora

1. Introdução
Um dos maiores problemas enfrentados pela indústria madeireira serrada é o baixo
aproveitamento de matéria-prima, que ocorre em função da deficiência tecnológica e do pouco
conhecimento das espécies, acarretando em aumento do custo do produto final e uma grande geração de
resíduos. O rendimento do desdobro de toras em produtos acabados sofre variações com o tipo e
tamanho da indústria madeireira, com as espécies utilizadas e com as características dos produtos
beneficiados (OLIVEIRA et al., 2003).
Com isso, a estimativa do rendimento de madeira serrada fornece informações importantes para
a composição de modelos e a formação de sistemas produtivos para se estabelecer estratégias mais
ousadas e seguras, com vistas aos mercados de produtos oriundos de madeira de espécies tropicais
(MURARA JUNIOR et al., 2013; MANHIÇA et al., 2013b). Além do mais, disponibiliza informações
mais precisas que auxiliam na quantificação em inventários e na determinação de práticas de manejo,
sendo bastante útil para a tomada de decisões estratégicas em planos de gestão florestal.
A modelagem apresenta-se como uma ferramenta de grande importância na área florestal, sendo
desenvolvida e utilizada para realizar previsões de produtividade dos povoamentos florestais,
estimativas hipsométricas, volumétricas e de biomassa (VALÉRIO et al., 2009). Essas ferramentas
disponibilizam informações consistentes que auxiliam na quantificação em inventários e na
determinação de práticas de manejo corretas, além de servir como importante suporte para a tomada de
decisões estratégicas em planos de gestão florestal.
O uso de modelos para estimativa do rendimento de madeira serrada em serrarias pode gerar
informações importantes para a composição e a formação de sistemas de produção, pois além de
proporcionar o aprimoramento de estratégias mais eficientes com vistas aos mercados de produtos
madeireiros, fornece também estimativas de produção mais confiáveis. Porém, existem poucos estudos
aplicados ao rendimento de madeira em serrarias que processam espécies de florestas naturais na
Amazônia (SOUZA et al. 2007).
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Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo o ajuste de modelos de regressão linear e
não linear (simples e múltiplos), além de selecionar uma equação para estimar o rendimento de madeira
serrada de toras da espécie Massaranduba (Manilkara huberi).
2. Material e Métodos
2.1 Dados
O estudo foi realizado com dados dendrométricos da espécie Massaranduba coletados em uma
serraria localizada no município de Porto Grande, estado do Amapá. A madeira utilizada foi proveniente
de uma área de plano de manejo florestal sustentável, de escala empresarial. As atividades de inventário
florestal, planejamento da exploração, colheita, transporte e processamento da madeira foram de
responsabilidade da Empresa.
Para as estimativas de rendimento de madeira, em um primeiro momento, as toras tiveram seus
volumes de secções obtidos pela metodologia de Smalian por meio da seguinte expressão (MACHADO;
FIGUEIREDO FILHO, 2003):

 g  g i 1 
Vi   i
L
2


Em que: Vi = volume da seção i; gi = área transversal da base da seção em m2; gi+1 = área transversal
do topo da seção em m2; L = comprimento da seção em m.
Para o cálculo do volume de madeira serrada, todos os multiprodutos obtidos tiveram suas
espessuras, larguras e comprimentos mensurados. Essas medidas, em cada extremidade, foram obtidas
com auxílio de um paquímetro digital. Da mesma forma, as medidas de largura, uma em cada
extremidade do produto, foram mensuradas com auxílio de uma trena. Desta maneira, foram obtidos ‘E’
(espessura média do produto), ‘L’ (largura média do produto) e ‘C’ (comprimento do produto)
(MANHIÇA et al., 2013a). O volume de cada produto foi determinado por meio da expressão:

Vp  E  L  C
Em que: Vp = Volume do produto (m3); E = Espessura média (m); L = Largura média (m); C =
Comprimento (3,00 m).
Após a determinação dos volumes dos multiprodutos de cada tora, os mesmos foram somados,
obtendo-se o volume em madeira serrada para cada classe de diâmetro. Assim, o rendimento em madeira
serrada para Massaranduba foi obtido pela seguinte expressão (GARCIA et al., 2012):

R

 Vp
 Vt

Em que: R = Rendimento volumétrico em madeira serrada; ΣVp = Soma dos volumes de todos
os produtos obtidos no desdobramento da tora (m3); ΣVt = Soma dos volumes de todas as toras.
2.2 Modelagem para estimativa de rendimento volumétrico
De posse dos valores de rendimento da espécie Massaranduba, os dados foram organizados e
todas as relações dimensionais foram analisadas via matriz de correlação.
Foram testados 11 modelos estatísticos (PIOVESAN et al., 2013), todos são classificados como
aritméticos, mudando apenas a estrutura em relação ao número de variáveis explicativas e a não
linearidade (Tabela 1).
Tabela 1: Modelos testados para estimar o rendimento no processo de desdobro de toras de madeira.
Modelo
Formulação Matemática
1
R = β0.Dβ1 + 
2
R = β0 + β1D + β2D2 + 
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3
R = β0 + β1D + β2(D2.L) + 
4
R = β0 + β1D + β2D2 + β3(D2.L) + 
5
R = β0 + β1D2 + β2(D2.L) + 
6
R = β0 + β1D + β2L + 
7
R = β0.Dβ1.L β2 + 
8
R = β0 + β1V + 
9
R = β0 + β1V + β2V2 + 
10
R = β0 + β1V + β2V2 + β3V3 + 
11
R = β0 + β1V + β2V2 + β3V3 + β4V4 + 
3
R: rendimento (m ); D: diâmetro menor da tora (cm); L: comprimento da tora (m); V: volume total da
tora (m3); βi: Parâmetros do modelo; Erro aleatório.
Após os ajustes, foram obtidos para cada equação, a partir da análise de variância, o valor de F,
o coeficiente de determinação ajustado, o erro padrão da estimativa. Concomitantemente ao ajuste dos
modelos, foi realizada a análise gráfica de resíduos, para verificar a normalidade e ocorrência ou não de
tendenciosidade nas estimativas da variável dependente rendimento. Os critérios estatísticos são
descritos da seguinte maneira:

 K -1 
R 2 aj  R 2 - 
.1- R2

N - K 



n

SYX 



 Rreal  Rest 
i 1

2

i

i

2

N K

Em que: R aj. = Coeficiente de Determinação ajustado; K = número de coeficientes da equação;
N = número de observações. Por este critério, quanto mais próximo de um for o valor do Coeficiente de
Determinação, melhor será o ajuste da linha de regressão; Syx é o erro padrão da estimativa; Rreali é o
rendimento real em m3; Resti é o rendimento estimado em m3.
Todas as análises foram realizadas com o auxílio do Software R® (R DEVELOPMENT CORE
TEAM, 2014).
3. Resultados e Discussão
Os modelos 9, 10 e 11 mostraram-se mais precisos e eficientes para a estimativa do rendimento
para a madeira de massaranduba, com valores de R²aj superiores aos demais (0,94, 0,95 e 0,95,
respectivamente) e menores Sxy (0,0347, 0,0326 e 0,0320). As equações resultantes dos modelos 1 a 6
foram as que proporcionaram os menores coeficientes de determinação ajustados (0,33 a 0,55), os
maiores erros padrões de estimativas (0,0940 a 1,2960) e, consequentemente, os piores ajustes das
análises estatísticas, como é mostrado na Tabela 2.
Tabela 2: Estatísticas de ajuste para o rendimento no desdobro de toras
Modelo
1
2
3
4
5
6

F
11,84
4,41
15,87
22,62
17,19
14,30

R²aj
0,33
0,24
0,57
0,75
0,60
0,55

Syx
1,2960
0,1221
0,0911
0,0703
0,0889
0,0940

β̂0
-27,2130*
-2,55E+00ns
-2,96E+02*
-6,16E+02*
-1,84E+02*
-1,093214*

β̂1
5,9400*
4,62E+00 ns
2,31E+00 ns
1,04E+01*
-3,53E-02 ns
0,013503*

β̂2
β̂3
ns
3,11E-02
1,35E-02*
-1,15E-01* 2,45E-02*
2,02E-02*
0,064656*
-

β̂4
-
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7
29,74 0,72 0,8328 -52,24220* 9,75590*
5,14910*
8
158,30 0,88 0,0490 -0,33592*
0,16105*
9
168,00 0,94 0,0347 0,20018 ns
-0,22953*
0,06579*
ns
10
128,60 0,95 0,0326 1,11423*
-1,21120*
0,40166* -0,0368
ns
ns
ns
ns
11
100,20 0,95 0,0320 -1,51514
2,57105
-1,57552
0,40868
-0,03657 ns
(*): coeficiente significativo a 5% de probabilidade pelo Teste t; ns: coeficiente não significativo.
Vale ainda destacar que alguns dos valores obtidos para os parâmetros dos modelos ajustados
apresentaram-se não significativo ao Teste t de Student (p = 0,05), indicando que as variáveis
independentes não contribuem de forma significativa na estimativa do rendimento (SCOLFORO, 2005;
SCHNEIDER et al., 2009). Resultados similares foram reportados nas pesquisas de Valério et al. (2009)
e Piovesan et al. (2013), indicando o modelo 11 com maior precisão estatística.
Na equação 11, embora se tenha alto valor de R²aj e baixo valor de erro padrão, as variáveis
explicativas foram não significativas. Nestes termos considera-se que a existência de multicolinearidade
pode corroborar para tal resultado.
A normalidade dos resíduos pode ser verificada na figura 1 para uma das melhores equações
obtidas (Modelo 9). É evidenciado que a distribuição dos erros segue a curva normal, fator importante
do ponto de vista estatístico e também da qualidade do ajuste observada principalmente nos modelos
com maior R²aj e menores valores de erro padrão. Pode-se verificar também que a maior densidade do
erro encontra-se nas classes de menores valores, próximos a zero.

Figura 1: Distribuição e normalidade do erro percentual dos modelos ajustados para estimativa de
rendimento para a espécie Massaranduba.
No gráfico Q-Qplot isso pode ser notado quando os valores de resíduos padronizados seguem a
linha de tendência plotada. O gráfico quantil-quantil (q-q) é uma ferramenta muito útil para checar
adequação de distribuição de frequência dos dados à uma distribuição de probabilidades. Situações
como essa ocorrem principalmente na análise de resíduos de modelos de regressão onde o gráfico q-q é
usado para verificar se os resíduos apresentam distribuição normal.
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4 Conclusões
Com base nas análises estatísticas, os modelos 8, 9 e 10 podem ser empregados para as
estimativas de rendimento de madeira serrada de massaranduba.
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Resumo
O objetivo do trabalho foi ajustar a equação de Meyer para uma área de transição cerradofloresta, visando a seleção de variáveis empregando técnica de Stepwise e multicolinearidade.
Os dados dendrométricos são provenientes de inventário e cubagem de árvores caídas
localizadas em uma tipologia de Transição Cerrado-Floresta. Após a obtenção do volume real,
foi ajustado o modelo de Meyer para verificar a presença de multicolinearidade entre as
variáveis explicativas e também empregar o método Stepwise para proceder a seleção de
variáveis explicativas sem perda na qualidade do ajuste final. O método de seleção Stepwise
indicou ligeira melhora nas estimativas de volume para a equação obtida pelo modelo de
Meyer.
Palavras-chave: Análise de regressão; Stepwise; Multicolinearidade.

1. Introdução
A análise de regressão têm sido utilizada com ênfase na solução de grande parte dos
problemas florestais, especialmente quando se pretende obter estimativas dos parâmetros da floresta
por meio de relações biométricas que possibilitem obter valores estimados de forma indireta através de
equações de regressão (SCHNEIDER et al., 2009).
Em modelos volumétricos é comum quantificar o estoque de madeira por meio de equações de
regressão. Para isso, selecionam-se equações que apresentem indicadores estatísticos mais favoráveis
para as estimativas (LIMA et al., 2014). Logo, informações sobre seleção de variáveis e teste de
multicolinearidade são importantes em regressão múltipla.
Considerando que a cobertura florestal da Floresta Estadual do Amapá está distribuída em sua
maioria em Floresta de Terra Firme Densa, com grande variações em espécies, densidade, diâmetro,
altura e volume (IEF, 2014), buscou-se neste trabalho ajustar a equação de Meyer para uma área de
transição cerrado-floresta. Este trabalho se resume num exercício de análise de regressão múltipla
empregando técnica de Stepwise e multicolinearidade. Parte-se da premissa de que o modelo de Meyer
apresenta correlação significativa entre variáveis, sendo necessária sua redução sem perda na
qualidade do ajuste.
2. Material e Métodos
2.1 - Área de estudo
A Floresta Estadual do Amapá possui 0°8'43,22" e 3°47'35,40" de Latitude N e 50°53'17,32" e
52°30'22,16" de Longitude W, fazendo divisa ao Norte com o Parque Nacional do Cabo Orange e ao
Sul com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (IEF, 2014). O clima, segundo a
classificação de Köppen, é Am, com chuva média mensal anual superior a 1.500 mm mensal, e a
temperatura média do Estado do Amapá é de 25°C, com médias de mínimo e máximo de 22°C e 32°C,
respectivamente (DRUMMOND et al., 2008; IEF, 2014; BATISTA et al., 2015).
2.2 - Dados
Os dados dendrométricos são provenientes de inventário e cubagem de árvores caídas
localizadas em uma tipologia de Transição Cerrado-Floresta. A coleta de dados de cubagem procedeuse com auxílio de uma trena métrica de 10 m para a mensuração do comprimento, divisão, secção de
fuste comercial e medição da circunferência das secções na base de cada tora, sendo no total 10 toras

400

ao longo fuste. As circunferências foram convertidas, posteriormente para diâmetro. Conforme
(LIMA, 2010), a expressão matemática dos métodos combinados é:
2
2

  D0  D10 
2
2
2
2
2
2
2
2
2 H
Vcom   
 D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9   c

4 
2
 10


em que Di = Diâmetro da secção e Hc = Altura comercial.
2.3 - Análises estatísticas
Após a obtenção do volume real, foi ajustado o modelo de Meyer (Vol = β0 + β1 dap + β2 dap²
+ β3 dap.hc + β4 dap².hc + β5 hc) para verificar a presença de multicolinearidade entre as variáveis
explicativas e também empregar o método Stepwise para proceder a seleção de variáveis explicativas
sem perda na qualidade do ajuste final.
A multicolinearidade é um problema no ajuste do modelo que pode causar impactos na
estimativa dos parâmetros. Pode-se diagnosticar multicolinearidade por meio do VIF (Variance
Inflation Factor), já que valores de VIF superiores a 10 indicam forte colinearidade entre as variáveis
explicativas. O VIF é calculado por:

VIF 

1

1 R2

O método Stepwise consiste na seleção de variáveis em termos de uma medida de significância
estatística. Essa estatística depende das suposições do modelo. No Stepwise da regressão linear um
teste F é usado desde que os erros tenham distribuição normal.
Assim foi realizada a seleção de variáveis no modelo de Meyer para se obter estimativa de
volume para o ambiente de Transição Cerrado-Floresta na Flota/AP.
Todas as análises estatísticas foram realizadas na plataforma R (R Core Team, 2014).
3. Resultados e Discussão
Na figura 1, nota-se que para todas variáveis as distribuições (histogramas) sugerem um
pequeno desvio de normalidade (Figura 1). Os coeficientes de correlação obtidos para a variável
resposta volume foram maiores com as variáveis explicativas em: dap², dap².hc e dap.hc. Embora os
valores de correlação de Pearson tenham demonstrado correlação significativa para outras variáveis
em relação ao volume, têm-se também valores significativos entre as variáveis explicativas, o que
corrobora para existência de multicolinearidade entre estas.

Figura 1 – Diagrama de dispersão e coeficientes de correlação entre os valores das variáveis resposta
e explicativas para estimativa de volume de vegetação localizada em ambiente de Transição CerradoFloresta.
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Na tabela 1, quanto ao 1º ajuste do modelo de Meyer (sem Stepwise), têm-se que o valor do
teste F indica que existe uma associação (relação probabilística) entre o volume e o conjunto
específico de variáveis explicativas (LIMA et al., 2014). A existência dessa relação no entanto, não
indica qualidade do ajuste para as estimativas e sim um pressuposto de significância e influência de
uma variável no modelo. Esta influência significativa é notória apenas para a variável dap², obtendo-se
valores para as demais variáveis não significativos. A existência de alta correlação ou
multicolinearidade entre as variáveis explicativas pode contribuir em estimativas viesadas, pois todos
os valores de fator de inflação de variância (VIF) foram superiores a 10, indicando a existência de
multicolinearidade. Segundo Scolforo (2005), a multicolinearidade ou intercorrelação ocorre em uma
análise de regressão múltipla quando as observações amostrais das variáveis explicativas, ou
combinações lineares delas, são altamente correlacionadas. Frequentemente o primeiro termo é
reservado para os casos em que a correlação entre as variáveis é muito alta ou mesmo perfeita. Essas
variáveis explicativas tendem a ser correlacionadas entre si em muitas situações nas várias áreas das
ciências, incluindo-se entre estas as ciências biológicas.
Tabela 1 – Resultados estatísticos e Stepwise para o modelo de Meyer.
1º ajuste - Vol = β0 + β1*dap + β2*dap² + β3*dap.hc + β4*dap².hc + β5*hc
Pr(>|t|)
Coeficientes
Erro padrão
Valor t
VIF
AIC
6,21E+02
8,18E+02
0,759
0,451
-84,325
b0
-4,28E+01
3,76E+01
-1,139
0,259
153,544
-83,664
b1
7,91E-01
3,74E-01
2,116
0,038*
164,027
-82,993
b2
4,02E+00
3,02E+00
1,332
0,187
463,915
-82,485
b3
-7,44E-03
3,03E-02
-0,245
0,807
303,522
-82,390
b4
-5,55E+01
6,78E+01
-0,819
0,416
37,933
-79,672
b5
201,6
F
0,9321
R²aj
0,5514
Syx
2º ajuste - Vol = β0 + β1*dap + β2*dap² + β3*dap.hc + β5*hc
Pr(>|t|)
Coeficientes
Erro padrão
Valor t
VIF
AIC
0,4499
0,4251
1,0580
0,2936
-84,3250
b0
-0,0343
0,0148
-2,3120
0,0238*
24,3148
-84,3080
b1
0,0007
0,0001
6,3490
1,97e-08*
14,6121
-80,8050
b2
0,0033
0,0006
5,3520
1,07e-06*
19,5669
-60,6280
b3
-0,0406
0,0294
-1,3810
0,1718
7,2169
-52,2810
b5
255,4
F
0,9331
R²aj
0,5475
Syx
O valor de R²aj indica que a variação total dos dados explicada pelo modelo são aceitáveis
estatisticamente. Entretanto, com a aplicação do método de seleção de variáveis, pode-se observar um
ligeiro aumento nos valores de R²aj e F, bem como ligeira redução do erro padrão residual (Syx). Após
primeiro ajuste, a variável dap².hc pode ser retirada do modelo (pois apresentou o maior valor de AIC)
sem perda significativa na qualidade das estimativas, pois após o segundo ajuste não houve aumento
significativo de R². A nova equação gerada (Meyer - 2º ajuste), reportou resultados estatísticos
satisfatórios para as variáveis dap, dap² e dap.hc, apresentando-se significativo ao teste t de Student (p
= 0,05). Isto indica que estas variáveis contribuem de forma significativa na estimativa do volume.
(SCOLFORO, 2005; SCHNEIDER et al., 2009). Muito embora os valores VIF tenham denotado ainda
a presença de multicolinearidade para algumas variáveis, é notória a diminuição dos valores quando
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comparado com o 1º ajuste, principalmente para a variável hc. Entretanto, estatisticamente algumas
variáveis ainda apresentam o valor de VIF acima de 10, mas pode-se indicar esse modelo com
algumas ressalvas, já que a variável hc não consegue representar sozinha o volume das árvores e os
valores de VIF encontram-se próximo a 10.
A normalidade dos resíduos pode ser verificada na figura 2. É evidenciado que a distribuição
dos erros segue a curva normal, fator importante do ponto de vista estatístico da equação e também da
qualidade do ajuste observada. Pode-se verificar também que a maior densidade do erro encontra-se
nas classes de menores valores, próximos a zero. Nos gráficos Q-Qplot isso pode ser notado quando os
valores de resíduos padronizados seguem a linha de tendência plotada. O gráfico quantil-quantil (q-q)
é uma ferramenta muito útil para checar adequação de distribuição de frequência dos dados a uma
distribuição de probabilidades. Situações como essa ocorrem principalmente na análise de resíduos de
modelos de regressão onde o gráfico q-q é usado para verificar se os resíduos apresentam distribuição
normal.

Figura 2 – Gráficos de normalidade e de distribuição do resíduo para o primeiro e segundo ajuste do
modelo de Meyer.
4. Conclusões
Todos os valores de fator de inflação de variância (VIF) foram superiores a 10, indicando a
existência de multicolinearidade.
O método de seleção Stepwise indicou ligeira melhora nas estimativas de volume para a
equação obtida pelo modelo de Meyer, pois o valor de R² indica o percentual de variação total dos
dados explicados pela regressão.
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Resumo
A colheita e o transporte florestal possuem um dos maiores custos da madeira posta nos pátios
das indústrias. Devido ao elevado custo dessas atividades, o planejamento é de fundamental
importância para reduzi-los e também, para minimizar as falhas que ocorrem no processo que
causam atrasos na entrega dos produtos ou serviços. Dado os custos e as dificuldades inerentes
no planejamento desta atividade, o objetivo desse trabalho é propor um modelo de otimização
baseado no Problema de Roteamento de Veículos (PRV), capaz de minimizar o custo total da
colheita e o transporte florestal. Para análise do modelo, foram realizados testes com dados
reais obtidos de uma empresa do setor florestal. Como resultados, são apresentados dois
cenários em que foi possível avaliar o uso do modelo proposto que se mostrou satisfatório para
o problema.
Palavras-chave: Manejo Florestal; Planejamento da Colheita; Roteamento de Veículos.

1. Introdução
A colheita e o transporte florestal possuem um dos maiores custos da madeira posta nos pátios
das indústrias (MACHADO; LOPES, 2000, apud Andrade, 1998). O planejamento da colheita
segundo Mitchell (2004) tem por objetivos determinar quando colher os povoamentos, definir quais
frentes de colheitas vão colher cada povoamento e qual a sequência de colheita desses povoamentos.
Em grandes empresas este tipo de atividade é uma tarefa dispendiosa e que exige o uso de
ferramentas adequadas para a sua realização. Dentre as diversas ferramentas disponíveis, aquelas
pertencentes ao campo da pesquisa operacional (PO) mostram-se como boas alternativas, uma vez que
podem auxiliar os gestores na tomada de decisão, sistematizando as operações, e reduzindo os custos e
o tempo.
Entre os diversos problemas abordados pela pesquisa operacional encontra-se a classe dos
Problemas de Roteamento de Veículos – PRV, que podem ser aplicados em várias categorias de
problemas, e considerando as características do Problema de Planejamento da Colheita Florestal
(PPCF), pode-se concluir que o PRV tem potencial para ser aplicado em PPCF. Os PRVs tratam de
uma série de problemas em que o objetivo é encontrar a rota com menor custo, com um ou vários
depósitos, para atender a demanda q de vários clientes ou cidades, dispersos geograficamente, por uma
frota de veículos K homogênea ou heterogênea, com capacidade finita (LAPORTE et al., 2000;
PILLAC et al., 2013).
O Problema de Roteamento de Veículos deve ser abordado por meio da Programação Linear
Inteira (PLI), que trata de modelos matemáticos compostos por equações e inequações lineares, cujo
objetivo, é obter um resultado ótimo para a função objetivo de um problema de acordo com
determinadas restrições, em que as variáveis só podem assumir valores inteiros (HILLIER;
LIEBERMAN, 2009). Neste contexto, o objetivo desse trabalho é propor um modelo de otimização
eficaz, baseado no PRV, capaz de minimizar o custo total da colheita e do transporte florestal e
quando houver uma maior demanda da fábrica de celulose maximizar a produção de madeira.
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2. Material e Métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi obtida uma base de dados, que consiste em um
arquivo vetorial poligonal no formato shapefile, que contém informações sobre o tipo de produto e o
volume de madeira. Foram considerados, dez talhões sujeitos às seguintes intervenções: corte raso
para a fábrica de celulose localizada no município de Aracruz - ES, e corte raso para a serraria
localizado no município de Nova Viçosa – BA. A madeira proveniente do primeiro e do segundo
desbaste são destinados à fábrica de celulose. A base também é composta de um arquivo vetorial
linear com formato shapefile, contendo informações das estradas da região.
Além dos dados citados, foram obtidas as seguintes informações: volume de madeira, idade de
cada talhão e destino da madeira colhida. Os volumes colhidos no primeiro e segundo desbastes foram
integralmente enviados para a indústria de celulose pelo modal rodoviário e/ou marítimo. O volume
enviado para a serraria é transportado exclusivamente pelo modal rodoviário. Do volume transportado
via modal rodoviário, apenas 23,61% tem como destino a serraria, os demais 76,39% têm como
destino a fábrica de celulose.
Para este problema foram consideradas dois tipos de frentes de colheita hipotéticas, com o
objetivo de colher dez talhões ao longo do ano. A primeira frente de colheita é composta por máquinas
mais modernas, com maior tecnologia, menor tempo e custo de manutenção. Consequentemente, esta
apresenta maior produtividade e menor custo operacional em relação à segunda, conforme pode ser
observado na Tabela 1.
Tabela 1 - Produtividade (m3/dia) e custos (R$/m3) das frentes de colheita para a realização de cada
tipo de atividade. (Fonte: os autores).
Frente

Celulose

1

1.000

2

850

1

22

2

25

Serraria
Primeiro Desbaste
Produtividade em m3/dia
900
250
700
Custos em R$/m3
30
32

Segundo Desbaste
180

180

100

24

27

27

30

A empresa possui demandas mensais que devem ser atendidas para manter o funcionamento
da fábrica de celulose, sendo um volume mínimo de 380.000 m3, e da serraria um volume mínimo de
15.000 m3. Portanto, a demanda mínima se refere ao volume necessário para que a empresa realize as
suas atividades, enquanto a demanda máxima refere-se à quantidade total suportada pela planta da
fábrica. Além disso, o transporte por modal marítimo deve estar entre 150.000 m3 e 250.000 m3 por
mês.
Com relação aos custos do transporte, foram considerados valores por faixa de distância no
modal rodoviário e para o custo de transporte pelo modal marítimo foi necessário considerar o custo
do transporte da madeira, por meio de caminhões do talhão até o porto de Caravelas - BA, mais um
custo fixo de R$ 23,50 m3 de madeira para percorrer os 275 km de transporte marítimo do porto de
Caravelas - BA, até o porto de Aracruz - ES, acrescido do custo de transporte rodoviário do porto de
Aracruz - ES até a fábrica de celulose.
Os dados referentes aos plantios da empresa são representados por projetos e talhões. Para esta
pesquisa, os talhões pertencentes a um mesmo projeto e destinados à mesma atividade foram
agrupados em um mesmo polígono. O centro de cada polígono foi utilizado como referência para a
obtenção da matriz de distâncias gerada no software ArcGis 10 (ESRI, 2010). Para a obtenção das
distâncias entre um talhão i e j foi considerado sempre a rota viável de menor distância. Para a
obtenção das distâncias foram utilizadas a ferramenta Network Analyst do software ArcGis 10 (ESRI,
2010). Uma vez obtida às rotas, foi possível criar a matriz de distâncias entre todos os talhões
programados para colheita.
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2.1 O Modelo de Roteamento de Veículos
A formulação para o problema teve como base o modelo clássico do Problema de Roteamento
de Veículos (PRV) proposto por Toth e Vigo (2002), neste caso, cada povoamento a ser colhido
assumiu o papel de cliente proposto no modelo. Os veículos foram representados por frentes de
colheitas compostas por máquinas e operadores. Um diferencial nesse caso em relação ao modelo
clássico do PRV é que os veículos não necessitam sair de um depósito e voltar para o mesmo no final
do processo de roteirização, já que as máquinas permanecem no campo durante todo o processo.
Portanto, como origem das frentes de colheitas, foram considerados os últimos povoamentos colhidos
antes do início do planejamento.
O objetivo do modelo é determinar que as frentes de colheita realizem uma rota ao longo dos
talhões programados para o planejamento anual de modo que o custo global da colheita seja o menor
possível, considerando-se como limitante a capacidade de colheita de cada frente.
Função objetivo: Minimizar:
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k 1, 2

(eq. 5)
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(eq. 9)
k 1, 2; S V, 2  S V
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X i, j, k, l  0,1

(eq. 11)

Em que: Q representa o custo total do planejamento da colheita florestal para o período de um
ano; os índices i, j representam os povoamentos; o índice k representa as frentes de colheita (sendo 1
para modal rodoviário e 2 para modal marítimo); p representa o número total de talhões; ci, j, k, l
representam o custo para a realização da colheita no povoamento j após colher o povoamento i com a
frente de colheita k e enviar a madeira pelo modal l; Xi, j, k, l admitem valores {0, 1}, (i, j admitem
Ok, 1, 2, ..., p; k admite 1, 2; l admite 1, 2): Xi, j, k, l assumirá o valor 1 caso o povoamento j seja
colhido após o povoamento i com a frente de colheita k e a madeira enviada pelo modal l; e 0 (zero),
caso contrário; Ok equivale ao ponto de partida da frente de colheita k; T define a última área i a ser
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colhida pela frente k; gi, j, k representam os dias necessários para que a frente de colheita k colha o
talhão j após a colheita do talhão i; vs é o volume da madeira para serraria; vc representa o volume da
madeira para celulose; vj representa o volume total a ser colhido no talhão j; Hmin.mar, Hmax.mar
referem-se às demandas mínimas e máximas para modal marítimo respectivamente; Hser representa a
demanda de madeira para serraria; Hcel representa a demanda de madeira para celulose; |S| é o número
de talhões envolvidos em uma rota; S é o conjunto de talhões presentes em uma rota possível; V
representa o conjunto de todos os talhões.
Para solucionar o problema foi utilizado o programa computacional Cplex versão 12.6, que
utiliza para solução o algoritmo branch-and-cut associado ao algoritmo branch-and-bound. Para a
análise do problema de roteamento da colheita florestal foi considerado como função objetivo a
redução dos custos totais do planejamento da colheita com todas as restrições descritas anteriormente.
3. Resultados e Discussão
Para avaliar o potencial do modelo proposto, foram considerados dois cenários, e para cada
cenário foi considerada a existência de duas frentes de colheitas, denominadas de Frente de Colheita 1
e Frente de Colheita 2. No primeiro cenário, o objetivo foi o de programar a sequência de talhões que
serão colhidos em um horizonte de um ano, de forma a obter o menor custo de transporte possível. E
no segundo cenário a influência dos custos de colheita foi desconsiderada. Para isso, todos os custos
foram considerados únicos e iguais a um. O objetivo foi avaliar o comportamento do modelo sem o
uso de um critério adequado para a otimização, mas garantindo que todas as restrições sejam
atendidas.
No primeiro cenário, na Frente de Colheita 1, foi indicada em ordem a seguinte sequência de
talhões: 1 – 6 – 2 – 8 – 4 – 3. E na Frente de Colheita 2, a solução prevê um percurso partindo da
origem com a seguinte sequência de talhões para corte: 5 – 7 – 10 – 9. Os dados detalhados são
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Resultado da otimização dos Cenários 1 e 2, em que para cada destino apresenta-se o tipo
de modal (M = marítimo e R = rodoviário), volume colhido no talhão, o custo parcial e o número de
dias gastos na atividade. (Fonte: os autores).

Frente de
Colheita 2

Frente de
Colheita 1

CENÁRIO 1
Talhão

Modal

1
6
2
8
4
3
Subtotal
5
7
10
9
Subtotal
TOTAL

M
R
M
R
R
R
R
R
R
R

Volume
(m3)
56.000
12.000
106.000
6.000
45.000
9.000
320.000
110.000
5.000
6.000
4.500
125.500
445.500

CENÁRIO 2
Custo (R$)

Dias

Talhão

Modal

2.884.995,78
671.705,54
5.937.567,50
298.756,82
2.327.110,78
4.087.357,00
16.198.493,82
6.048.768,41
255.603,58
330.455,03
252.828,42
6.887.655,45
23.086.148,87

56,7
14,2
107,0
25,2
50,6
96,6
350,3
157,3
28,2
60,3
45,6
291,4
641,7

4
3
10
5
6
8

R
M
M
R
R
M

7
9
2
1

M
M
R
M

Volume
(m3)
45.000
95.000
6.000
110.000
12.000
6.000
274.000
5.000
4.500
106.000
56.000
171.500
445.500

Custo (R$)

Dias

2.328.168,88
5.844.849,91
359.395,02
5.829.369,14
673.123,90
341.457,55
15.340.367,40
298.005,68
277.448,65
5.778.455,72
3.053.837,29
9.407.747,43
24.784.111,74

51,3
96,6
34,9
122,8
15,2
25,6
346,4
28,1
45,5
125,7
67,1
266,4
612,8

O somatório dos valores observados na coluna “CUSTO” da Tabela 2, para cada cenário,
corresponde ao valor da função objetivo, ou seja, ao custo total da colheita florestal nos talhões
indicados para o ano estudado. Como se trata de um modelo que visa a minimização dos custos de
transporte, no caso do cenário 1, o modal rodoviário foi a opção mais escolhida, por conter o menor
custo. No cenário 2, como os custos são iguais, os modais variaram entre marítimo e rodoviário.

Na primeira linha da Tabela 2, pode-se dizer que a frente de colheita 1 no cenário 1 parte da
origem para colher o talhão 1, que contém 56.000 m³ de madeira para celulose, e a madeira deve ser
transportada via modal marítimo (M). O custo desta atividade é de R$ 2.884.995,78 com duração de
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aproximadamente 56,7 dias. No caso do cenário 2, o volume é de 45.000 m3 e o modal é o rodoviário
R). O custo foi menor, 2.328.168,88, contudo variou em função do volume, também menor. Pode-se
observar ainda que, o tempo total destinado a colheita pela Frente de Colheita 1 no cenário 1 foi de
350,3 dias, e no cenário 2 para a colheita 1 o tempo total é de 346,4 dias.
No segundo cenário o resultado da otimização definiu que a Frente de Colheita 1 deve partir
da origem e passar pelos povoamentos 4 – 3 – 10 – 5 – 6 – 8, enquanto a rota da Frente de Colheita 2
terá a seguinte sequência: 7 – 9 – 2 – 1. Nota-se, que apesar da Frente de Colheita 1 do cenário 2 ser
mais produtiva e ter um custo de produção menor, no resultado do cenário 2 o custo médio por m³ de
colheita e transporte foi maior que o da Frente de Colheita 2. Isto se deve à configuração das
atividades e da distância dos talhões para os destinos.
4. Conclusões
Nas condições em que os estudos foram conduzidos, a análise dos resultados permitiu
apresentar as seguintes conclusões:
Com a base de dados disponível e considerando as demandas de planejamento da empresa, foi
possível idealizar um problema de planejamento da colheita florestal representativo da realidade de
uma empresa florestal de grande porte. Além disso, com o problema de planejamento da colheita
idealizado, foi possível desenvolver um modelo de otimização capaz de representa-lo na busca por
soluções ótimas de planejamento.
Finalmente, o modelo de otimização da colheita florestal desenvolvido mostrou-se eficaz uma
vez resolvido por meio de técnicas de solução de modelos de Programação Inteira.
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Resumo
Modelos de afilamento permitem a descrição do perfil do tronco da árvore por meio da estimativa dos
diâmetros a qualquer altura do fuste. Dessa maneira, objetivou-se nesse trabalho avaliar a exatidão dos
modelos de afilamento para estimar o diâmetro ao longo do fuste de árvores de Pinus oocarpa e Pinus
caribaea var. hondurensis em povoamento misto no sudoeste do estado da Bahia. Foram ajustados
quatro modelos de afilamento (Kozak, Schöepfer, Omerod e Dermaeschalk) para cada espécie, e
realizada a avaliação por meio das seguintes estatísticas: coeficiente de determinação ajustado R 2 (%),
raiz do quadrado médio do erro (RQME), viés (V) e análise gráfica dos resíduos. O modelo que melhor
se ajustou aos dados foi o de Schöepfer para ambas as espécies, apresentando estatísticas mais
acuradas e dispersão dos resíduos sem presença de tendência.
Palavras-chave: perfil do tronco, Pinus tropicais, inventário florestal.

1. Introdução
No Brasil, a maioria dos produtos madeireiros advindos de florestas é proveniente de plantios
comerciais, que, entre outras vantagens, são capazes de reduzir a pressão e exploração sobre as
florestas naturais (SOUZA et al., 2008). Essa necessidade de suprir a demanda de consumo e
abastecimento das indústrias, juntamente com a ampla variação de condições ambientais originais do
gênero, promoveu a utilização de espécies de Pinus em programas de reflorestamento e permitiu boa
adaptação inclusive em regiões tropicais (MACHADO, CONCEIÇÃO, FIGUEIREDO, 2002;
SHIMIZU, 2006).
Em todos os setores industriais, o Pinus permite a produção de diversos produtos destinados
ao mercado interno e externo (TRIANOSKI, 2009), fazendo com que a forma adequada de manejo e
produção florestal seja de grande relevância para otimizar o uso da floresta e possibilitar a
maximização da renda. Assim, é de fundamental importância a realização de pesquisas que permitam
o desenvolvimento de funções que garantam estimativas acuradas dos multiprodutos fornecidos pela
floresta, as quais são denominadas de funções ou modelos de afilamento (KOHLER, KOEHLER,
FIGUEIREDO FILHO, 2013).
O termo afilamento é empregado no setor florestal para fazer referência ao perfil do tronco de
uma árvore, sendo definido como a taxa de decréscimo do diâmetro ao longo da altura do tronco das
árvores (SILVA, CORTE, SANQUETTA, 2011). Dessa maneira, as funções de afilamento permitem a
estimação do diâmetro a qualquer altura ou da altura a qualquer diâmetro, possibilitando a
quantificação dos múltiplos produtos que são possíveis de extrair do tronco de uma árvore. O uso de
modelos de afilamento em inventário e planejamento florestal resulta em informações sobre o número
de toras vinculadas às dimensões mínimas de cada produto a ser obtido do povoamento, permitindo
um adequado planejamento de produção, transporte e comercialização da madeira (SOARES, 2002).
Neste contexto, objetivou-se com esse trabalho avaliar a exatidão de modelos de afilamento
para estimar o diâmetro ao longo do fuste de árvores de Pinus oocarpa e Pinus caribaea var.
hondurensis em povoamento misto no sudoeste do estado da Bahia..
2. Material e métodos
2.1 Caracterização da área de estudo
Os dados utilizados foram obtidos de um povoamento misto, com 13 anos de idade e
espaçamento 3x3m, composto pelas espécies Pinus oocarpa Shiede e Pinus caribaea Morelet var.
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hondurensis Barr.e Golf. Thumbnail, localizado na área experimental da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia – UESB, município de Vitória da Conquista (BA), cujas coordenadas geográficas
são 14º53’ S e 40º48’ W.
Segundo Almeida Filho et al. (2015), o clima da região é semiárido e considerado ameno, em
função da altitude (850 m). A precipitação pluviométrica apresenta variação de 700 a 1100 mm anuais,
distribuídas nos meses de novembro a março, com um período seco de quatro a cinco meses. A
temperatura média anual é de 21 ºC. A vegetação predominante na região é classificada como Floresta
Estacional Decidual Montana, conhecida regionalmente como mata de cipó.
2.2 Obtenção dos dados
Foram selecionadas e abatidas árvores de Pinus oocarpa e de Pinus caribaea, distribuídas em
diferentes classes de diâmetro, conforme Tabela 1. As alturas totais e diâmetros foram mensurados por
meio de trena e suta, respectivamente. Os diâmetros ao longo do fuste foram medidos nas posições 0,1
m, 0,3 m, 0,7 m, 1,3 m e a partir desse ponto em seções de 2 m em 2 m até a altura onde ocorria o
diâmetro de 4 cm.
Tabela 1 - Distribuição diamétrica dos fustes de Pinus (Fonte: os autores)
Centro de classe de diâmetro (cm)
9,5
14,5
19,5
24,5
10,5
15,5
20,5
25,5

P. oocarpa

Número de fustes cubados
3
18
15
6

P. caribaea

3
13
17
7

2.3 Modelos de afilamento ajustados
Para este estudo foram ajustados quatro modelos tradicionalmente empregados no meio
florestal para descrever o perfil das árvores (Tabela 2). Os ajustes, realizados separadamente para cada
espécie, tiveram como variáveis independentes os diâmetros com casca e as respectivas alturas ao
longo do tronco.
Tabela 2 - Modelos de afilamento ajustados para estimar o afilamento de Pinus oocarpa e Pinus
caribaea (Fonte: os autores)
Nº

Autor

1

Kozak et al. (1969)

2

Schöepfer (1966)

3

Ormerod (1973)

4

Demaerschalk (1972)

Modelo

Onde: βi = parâmetros a serem estimados; d = diâmetro (cm), com casca,na altura h; DAP = diâmetro do fuste (cm) a1,3 m de
altura; h = altura (m)ao longo do fuste da árvore; H = altura total do fuste (m); L = H – h e ε = erro aleatório.
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2.4 Seleção do modelo
Os modelos ajustados para estimar o diâmetro ao longo do fuste das duas espécies estudadas,
foram selecionados de acordo as seguintes estatísticas: o coeficiente de determinação ajustado ( R 2 ),
raiz do quadrado médio do erro (RQME), Viés (V) e análise gráfica dos resíduos.
Para a construção do gráfico de resíduos, o erro em porcentagem foi calculado utilizando a
seguinte fórmula:

Em que: Yi= diâmetro, com casca na altura h, observado (cm);
estimado; = média de Yi.

= diâmetro, com casca na altura h,

3. Resultados e discussão
As estimativas dos parâmetros dos modelos e respectivas medidas de exatidão, por espécie,
estão apresentadas na Tabela 3. Pode-se verificar que o modelo de Schöepfer (modelo 2) teve maior
exatidão para ambas as espécies, apresentando maior valor de R2aj e menores valores de RQME% e
V%.
Tabela 3 – Estimativa dos parâmetros e estatísticas de exatidão para os modelos de afilamento
avaliados para estimar o diâmetro com casca ao longo do tronco de árvores de um povoamento misto
de Pinus oocarpa e Pinus caribaea (Fonte: os autores)
Pinus oocarpa

Modelo

̂ 0

1
2
3
4

1,4687
1,2653

̂1

̂ 2

1,6538
9,2742

0,2797

-3,0249
-3,0926
1,1644
0,9234

Modelo

̂ 0

1
2
3
4

1,3892
1,2356

̂1

̂ 2

0,9924

̂ 3

̂ 4

̂ 5

-16,2552 11,8252 -2,8467
-1,0864
Pinus caribaea

̂ 3

̂ 4

̂ 5

R 2 (%)

RQME (%)

V(%)

87,84
97,10
96,78
96,70

27,03
8,25
10,30
10,03

-20,40
-0,58
2,44
2,57

R 2 (%)

RQME (%)

V (%)

-2,5555 1,2286
92,10
21,13
-15,45
-3,0134 10,0282 -18,8188 15,1137 -4,3916
97,37
8,09
-0,59
1,0981
96,43
13,09
5,98
0,1585
0,9712 0,8461 -0,8967
96,66
10,30
2,46
2
ˆ
Em que:  i = parâmetros do modelo; R (%) = coeficiente de determinação ajustado; RQME (%) = raiz do quadrado médio
do erro; V (%) = viés.

O modelo de Kozak foi o modelo que apresentou ajuste inferior aos demais, principalmente
2
para a espécie Pinus oocarpa, onde o R foi inferior a 90% e a RQME maior de 21%. Esse resultado
corrobora com os encontrados por Silva, Corte e Sanquetta (2011), que verificaram que este modelo
também obteve pouca exatidão ao estimar o diâmetro ao longo do fuste da espécie Pinus caribaea na
região do triângulo mineiro.
Kohler, Koehler, Figueiredo Filho (2013), estudando modelos de afilamento para Pinus taeda
em várias idades na região serrana do estado de Santa Catarina, encontraram para o ajuste do modelo
2
de Shöepfer um valor de R igual a 97,9% e erro padrão relativo (Syx) de 8,45%. Silva, Corte e
Sanquetta (2011), estudando modelos de afilamento para Pinus caribaea, consideraram este modelo
como um dos mais exatos para estimar o diâmetro ao longo do fuste.
Os gráficos que representam a dispersão dos resíduos em função dos diâmetros estimados por
cada modelo para árvores de Pinus oocarpa e Pinus caribaea estão apresentados nas Figuras 1 e 2,
respectivamente. Para ambas as espécies, foi possível observar que o modelo de Schöpfer se destacou
por apresentar estimativas sem tendência ao estimar o diâmetro ao longo do fuste. Os demais modelos
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apresentaram tendência nas estimativas dos diâmetros. O modelo de Kozak apresentou tendência em
superestimar os diâmetros e os modelos de Ormerod e Demaerschalk em subestimar os diâmetros nas
maiores alturas do fuste.

Figura 1 – Gráfico dos resíduos em função dos diâmetros estimados para os quatro modelos de
afilamento ajustados para Pinus oocarpa (Fonte: os autores).

Figura 2 – Gráfico dos resíduos em função dos diâmetros estimados para os quatro modelos de
afilamento ajustados para Pinus caribaea (Fonte: os autores).
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4. Conclusão
O modelo que melhor se ajustou aos dados de ambas as espécies foi o de Schöepfer,
apresentando maior exatidão e distribuição de resíduos sem a presença de tendências.
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Resumo
A reposição florestal é um conjunto de ações desenvolvidas para a continuidade do
abastecimento de matéria prima florestal aos diversos segmentos consumidores de madeira.
Trata-se de uma obrigação dada a todo consumidor de matéria prima florestal nativa e, para seu
cumprimento, o estado de Minas Gerais utiliza-se de duas modalidades: plantio ou recolhimento
junto à Conta Recursos Especial a Aplicar (CREA). Este trabalho teve por objetivo descrever e
analisar a forma de cobrança da reposição florestal, e o seu cumprimento pelos grandes
consumidores, bem como avaliar o gerenciamento dos recursos da reposição por meio da CREA
em MG. Foram utilizadas técnicas de pesquisas bibliográfica e documental, e entrevistas com a
Gerência de Reposição Florestal (GRF). Observou-se que os pagamentos geram um alto valor
para o Estado, porém os recursos foram contingenciados prejudicando a gestão e a proteção dos
recursos naturais em Minas Gerais.
Palavras-chave: Política Florestal; Legislação Florestal; Gestão de recursos.

1. Introdução
Produtos madeireiros originários tanto de florestas nativas quanto plantadas são utilizados para
suprir as demandas do setor florestal, principalmente aquelas relacionadas à produção de carvão vegetal.
Minas Gerais é dos maiores consumidores de carvão vegetal, em 2012, consumiu cerca de 2,8 milhões
de metros cúbicos do produto oriundo da colheita de florestas nativas, correspondentes a 13,7% do total
de origem nativa e plantada (AMS, 2012)
A principal fonte de madeira para produção do carvão de origem nativa é a supressão para uso
alternativo do solo. Tal atividade é permitida, desde que sejam respeitadas as restrições para uso do solo,
pela Lei nº 12.651/2012 (atual Lei Florestal) e pelas demais legislações relacionadas. Entre as obrigações
ao se utilizar este tipo de material está a reposição florestal, que obriga a compensação do volume de
matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal
para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal (FREIRE, 2009). Portanto, é uma política
importante, que pode trazer benefícios para o próprio consumidor, como o aumento da área reflorestada,
e ao meio ambiente, diminuindo a pressão sobre florestas nativas.
Em Minas Gerais, a reposição florestal é regida pela Lei nº 20.922/2013, regulamentada pelo
Decreto nº 45.919/2012. No estado, o pagamento da reposição pode ser realizado por: plantio pela
própria empresa ou por fomento florestal, o qual pode ser feito pela própria empresa ou por meio de
associações reflorestadores; ou recolhimento de arrecadação pela Conta Recursos Especiais a Aplicar
(CREA). Podendo-se considerar que, ao se optar por esta última forma de pagamento, repassa-se para o
órgão ambiental do estado a responsabilidade sobre a gestão dos recursos da reposição.
A Lei nº 20.922/2013 que atribui ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) a cobrança e gestão
dos recursos providos a partir do pagamento de reposição por meio da CREA, devendo suas ações serem
delineadas segundo um Plano Operativo Anual que depende anualmente de aprovação do Conselho de
Política Ambiental (COPAM). O IEF por sua vez reparte internamente as responsabilidades sobre a
cobrança da reposição florestal de acordo com o consumo da empresa pagadora, sendo considerado um
grande consumidor aquele que utiliza produto ou subproduto da flora em volume anual igual ou superior
a 8.000m³ de madeira, 12.000m estéreos de lenha ou 4.000m de carvão.
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Este trabalho tem por objetivo levantar e analisar a cobrança da reposição florestal pelo IEF, os
pagamentos realizados pelos grandes consumidores por meio de recolhimento à CREA, e descrever
como estes recursos são gerenciados.
2. Material e Métodos
Para a compreensão do objeto deste estudo, a reposição florestal, e como os recursos da mesma
são gerenciados em Minas Gerais pelo órgão responsável, IEF, foi necessária a combinação de um
conjunto de técnicas de pesquisa.
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que trata da busca sobre o assunto em
estudos sobre a temática abordada em teses, dissertações, monografias, artigos etc. Em seguida, foi
necessária uma ampla revisão da legislação sobre a reposição florestal. Este tipo de revisão é conhecido
por pesquisa documental e, apesar de assemelhar-se à pesquisa bibliográfica, por ambas se apoiarem em
documentos, a pesquisa documental utiliza fontes primárias, aquelas que ainda não tiveram uma análise
científica (MARCONI; LAKATOS, 2002).
A partir do conhecimento embasado pelas pesquisas realizadas foi dado procedimento ao estudo
utilizando entrevistas informais com informantes chave. Esse tipo de entrevista é utilizado em estudos
exploratórios e possuem a vantagem de oferecer ao pesquisador uma visão aproximativa do problema
pesquisado (GIL, 1999). A mesma foi realizada a fim de conhecer e observar os trâmites burocráticos e
os serviços prestados pela Gerência de Reposição Florestal, parte integrante do IEF, responsável pela
cobrança e reposição florestal pelos grandes consumidores de produtos florestais no Estado. Os
pequenos e médios consumidores em Minas Gerais prestam conta somente às regionais do órgão
ambiental.
A partir dos dados coletados junto à Gerência, decidiu-se por utilizar uma amostragem não
probabilística, uma vez que houve necessidade de selecionar específicos elementos em virtude de
restrições tais como o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade,
representatividade e oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos. (MATTAR, 1996).
Desta forma, a partir dos dados coletados, e das restrições de acessibilidade impostas pelo órgão
ambiental, decidiu-se em organizar este trabalho por uma descrição dos trâmites de arrecadação da
reposição florestal especialmente por meio de pagamento na Conta Recursos Especiais a Aplicar
(CREA) e o gerenciamento de seus recursos.
3. Resultados e Discussão
Minas Gerais deu tratamento específico à reposição florestal desde a primeira legislação
específica sobre o tema florestal no estado, Lei Estadual nº 10.561/1991. Desde então em todas as
regulamentações têm prevalecido que a cobrança e gestão da reposição florestal seriam responsabilidade
do IEF. Atualmente se encontra vigente no estado a Lei nº 20.922/2013 e a regulamentação pelo Decreto
nº 45.919/2012.
O IEF divide a responsabilidade sobre a gestão dos recursos da reposição florestal. À Gerência
de Reposição no escritório sede cabe a responsabilidade sobre os grandes consumidores, já a
responsabilidade em acompanhar o cumprimento pelos pequenos e médios consumidores é
compartilhada com os escritórios regionais do IEF e tem amparo na Resolução Conjunta IEF/SEMAD
nº 1914/2013. O registro de consumo segue normas da Resolução Conjunta SEMAD/IEF Nº 1661/2012.
Segundo a Lei nº 20.922/2013 são:
•
Grande consumidor: aquele utiliza produto ou subproduto da flora em volume anual
igual ou superior a 8.000m³ de madeira, 12.000m estéreos de lenha ou 4.000m de carvão;
•
Pequeno ou médio consumidor: aquele que utiliza produto ou subproduto da flora em
volume anual inferior a 8.000m³ de madeira, 12.000m estéreos de lenha ou 4.000m de carvão.
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Portanto, cabe à Gerência de Reposição Florestal analisar o consumo de vegetação nativa e o
cumprimento da reposição florestal pelos grandes consumidores de produtos florestais. Segundo
informações do IEF, a maior parte dos pagamentos da reposição são feitos utilizando a modalidade de
recolhimento à CREA. Uma das explicações para isso é a limitação dada a partir do artigo 6º do Decreto
nº 45.919/2012, o qual exige que o pagamento seja realizado por esta conta quando os consumidores se
enquadrem na categoria dos que utilizam produtos de floresta nativa em quantidade maior que 12,1%
do total consumido no ano.
Segundo a Resolução Conjunta IEF/SEMAD nº 1.914/2013, o pagamento é contabilizado em
número de árvores utilizando-se a seguinte proporção ao consumo: a cada m³ de sólido de madeira, 6
árvores; a cada estéreo, 4 árvores; e a cada metro de carvão, 12 árvores.
Caso a empresa tenha consumido menos do que 5% de produtos de origem nativa, o consumidor
pode optar por formar plantios proporcionais ao seu débito para reposição florestal. Assim, se a empresa
deve 120 mil árvores, deverá fazer um ou mais plantios que tenham no máximo 1667 árvores e que
somados tenham o total do débito. O número de exigências pela Resolução Conjunta IEF/SEMAD nº
1.914/2013 para o projeto técnico, como a regularização ambiental do imóvel e o prazo para sua
elaboração são apontados como causas do indeferimento de projetos, e a empresa tem obrigação de
pagar por plantios por associações ou recolhimento à CREA.
O plantio por associações também diminuiu, apesar de que, no passado, essas parcerias para o
fomento foram mais ativas. Foram verificados junto ao IEF que os pagamentos por plantio, seja aqueles
feitos pela própria empresa ou por associados são em sua grande maioria com espécies exóticas do
gênero Eucalyptus.
Já o pagamento utilizando recolhimento à CREA depende, além da quantidade árvores a pagar,
também do preço da árvore, uma vez que é uma forma de pagamento monetário. A Resolução Conjunta
SEMAD/IEF nº 1.914/2013 trouxe o valor de R$3,60 para tal ano. Esses valores tão altos se devem
principalmente ao valor da árvore, que é corrigido anualmente, e do ano 2012 para o ano 2013 mais que
triplicou, indo de R$1,03 para R$3,60 por árvore. Este valor tem aumentado de acordo com as variações
da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG), resultado de uma das iniciativas do órgão
ambiental a fim de inibir o consumo de produtos de origem nativa no estado.
Durante a realização deste trabalho verificou-se que ainda carecem de transparência os recursos
da CREA. Estes pagamentos são disponibilizados, mesmo que somente o total arrecadado anualmente,
através do Portal da Transparência, que podem ser verificados acessando o Portal da Transparência do
Estado de Minas Gerais. Nele encontram-se disponíveis, as arrecadações desde o ano 2009. O Gráfico
1 apresenta estes valores e permite compará-los ao consumo de carvão de origem nativa no Estado.
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Figura 1 - Comparativo do valor arrecadado para reposição florestal e o consumo de carvão de origem
nativa. Fonte: Portal da Transparência do Estado de MG; AMS, 2012; IEF.
Como se pode verificar, apesar do consumo de carvão vegetal estar diminuindo, a arrecadação
por recolhimento à CREA tem se mantido constante, em média 7 milhões de reais por ano. Isto se deve
à cobrança de em dobro ou triplo do equivalente ao consumo por empresas que consumiram mais do
que o limite de, respectivamente 5,1 e 12,1% como obriga o Decreto nº 45.919/2012. Também contribui
para que esses valores se mantenham, o alto preço da árvore praticado atualmente, que mais do que
triplicou em 2013 passando a R$ 3,60 e aumentou ainda mais em 2014 e 2015, respectivamente R$ 3,79
e R$ 3,91.
Ao pico de arrecadação verificado em 2013 aponta-se um depósito pela ASIFLOR de R$
4.190.979,56 que apresentou um documento com prestação de contas com saldo remanescente do Termo
de Compromisso firmado em 2007. Este Termo foi firmado utilizando parte dos recursos da reposição
florestal, conforme previsto nos artigos 47, 49, 50 e 51 da Lei 14.309/02, e tinha por objetivo realizar
aplicações em programas alternativos ligados à proteção ambiental, capacitação técnica, alternativas ao
extrativismo vegetal, unidades de conservação e outros.
A gestão destes recursos é atribuída ao IEF e suas ações devem ser delineadas segundo um Plano
Operativo Anual que depende da aprovação do COPAM. Cabe à Diretoria de Conservação Florestal,
por meio de sua Gerência de Reposição Florestal, elaborar o Relatório de Vista contendo o planejamento
das ações a serem realizadas, este deve estar de acordo com a legislação vigente e ser apresentado em
reunião da Câmara Normativa e Recursal do COPAM e se aprovado têm-se o Plano Operativo Anual
(POA).
O POA é então um instrumento de gestão pelo qual o Governo do Estado, através do Instituto
Estadual de Florestas e de sua Diretoria de Desenvolvimento e Conservação Florestal (DDCF) procura
estabelecer critérios e diretrizes para a aplicação dos recursos da reposição. Ainda no ano de 2015, o
POA para exercício foi aprovado em 2013. Isso ocorreu, pois, o recurso esteve contingenciado, com
planejamento de gastos de pouco mais de 14 milhões que deveriam ser utilizados 50% para cerceamento
de nascentes (R$5,5 milhões) e manutenção e conservação de Unidades de Conservação (R$1,5 milhão);
e 50% distribuídos para recuperação de viveiros em Unidades do próprio órgão ambiental (6,4 milhões),
produção e distribuição de mudas de eucalipto (R$500 mil) e pesquisa e capacitação dos técnicos (R$100
mil) tal como previsto na legislação vigente no momento da aprovação, Decreto nº 45.919/2012.
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Na aprovação de um novo POA, a Lei nº 20.922/2013 será a base para distribuição de recursos,
que prioriza um fomento florestal utilizando espécies nativas e tecnologias alternativas como a
agroecologia e uso múltiplo da florestal. Apesar disso, tal recurso ainda não foi gasto, contribuindo com
a precarização do fomento florestal praticado pelo IEF. Além disso, o fomento de proteção seria feito
levando-se em consideração a necessidade de recuperar áreas de recarga importantes além de ampliar a
conscientização dos produtores rurais da importância na conservação dos mesmos. O que seria de grande
auxílio e poderia evitar a atual situação de falta de água pela qual diversos municípios têm passado.
4. Conclusões
Conclui-se que há recursos disponíveis para promoção da reposição florestal, os quais podem
contribuir à promoção de plantio de estoque florestal e proteção do meio ambiente. Porém, estes recursos
encontram-se contingenciados e, apesar da postura ativa de alguns técnicos do órgão ambiental
competente, seus trabalhos não tem gerado o resultado satisfatório. Assim a realidade em Minas Gerais
apresenta um órgão ambiental enfraquecido, mas que, se transformada, pode vir a impulsionar o
mercado florestal do Estado.
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Resumo
Em virtude da preocupação corporativa em enfrentar as mudanças climáticas, objetivou-se com
esse estudo analisar os inventários de GEEs do Programa GHG Protocol, o mais utilizado pelas
organizações no mundo. Foram analisados os relatórios das empresas brasileiras que possuem
alguma medida de neutralização, e, ou mitigação desses gases no ciclo 2015-2016. Utilizou-se da
plataforma Registro Público de Emissões no website do Programa para obtenção desses relatórios e
realizaram-se as análises deles quanto à qualificação do relatório, classificando-as em ouro, prata e
bronze, a situação das organizações quanto ao balanço de carbono e a representatividade delas em
relação as que não possuem qualquer medida. Verificou-se que 136 organizações registraram seu
inventário, sendo 49% com qualificação do inventário ouro, 45% prata e 6% bronze, de forma que
prevalece entre as organizações a preocupação com a qualidade de seus inventários e que 33%
dessas empresas alcançaram neutralização total de suas emissões.
Palavras-chave: Balanço de Carbono; Empresas; Mudanças Climáticas.

1. Introdução
Os inventários corporativos de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) contêm informações
essenciais às tomadas de decisão das empresas em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas
(BRASIL et al., 2008). Além de servir de ferramenta para uma gestão eficiente dos processos internos das
organizações, permitindo aferir melhorias e ganhos substanciais para os processos de produção das
empresas. Por fim, destaca-se também o ganho em marketing ambiental relacionado à disponibilização de
um produto com apelo ambiental, o que permite se destacar no mercado.
Com a necessidade de padronização mundial e publicação desses inventários, foi criado em 1998,
pelo World Resources Institute (WRI), o Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), que atualmente é o
método mais utilizado mundialmente pelas organizações públicas ou privadas (GHG PROTOCOL, 2016).
A versão brasileira do programa GHG Protocol foi adaptada, em 2008, pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) e o WRI, em parceria com o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o
World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) e mais 27 empresas. Um dos destaques
do programa brasileiro foi a criação do Registro Público de Emissões, que permite a visualização dos
relatórios e estatísticas das organizações participantes (GHG PROTOCOL, 2016).
No atual contexto das mudanças climáticas, é de suma importância aos consumidores e ao Estado
conhecer o posicionamento e ações das empresas. Por meio desse conhecimento é possível aos
consumidores selecionar aquelas marcas que atendem suas preocupações ambientais e ao Estado, que
esses dados possam ser relacionados no cumprimento das metas de diminuição de GEEs. Nesse âmbito,
objetivou-se verificar as emissões de GEEs, assim como as medidas de compensações, e, ou reduções
adotadas pelas organizações avaliadas.
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2. Material e Métodos
As análises basearam-se nos inventários de GEEs realizados pelas organizações durante o ciclo
2015-2016 do Programa Brasileiro GHG Protocol, disponibilizados na plataforma Registro Públicos de
Emissões no website: www.registropublicodeemissoes.com.br.
Essas organizações foram classificadas segundo a qualificação do inventário que realizaram. Esse
tipo de inventário é responsável pelo selo que a instituição recebe, sendo os selos existentes: ouro, prata e
bronze. O inventário bronze trata-se de um inventário parcial. Os inventários prata e ouro são inventários
completos, tendo como diferenciação o fato de que o inventário ouro possui verificação por um
Organismo de Verificação (OV) acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO) (GHG PROTOCOL, 2016).
De forma a identificar as organizações que adotam medidas de compensação e, ou, redução,
analisou-se todos os relatórios disponíveis do ciclo 2015-2016.
Para a realização dos inventários corporativos, é necessário a definição dos limites operacionais,
sendo definidos três escopos para quantificação das emissões de GEEs. Esses escopos são divididos em
Emissões Diretas e Emissões Indiretas. O Escopo 1 é referente às emissões diretas que pertencem ou são
controladas pela organização; o Escopo 2 referente às emissões indiretas provenientes da aquisição de
energia elétrica e térmica; e o Escopo 3, que possui caráter de relato opcional, de outras emissões indiretas
referentes a atividades da empresa, mas que não pertencem ou são controladas pela mesma (GHG
PROTOCOL, 2012).
Ao considerar os dados de emissão e de compensação e, ou, redução, disponíveis nos relatórios,
realizou-se o cálculo do balanço de carbono dessas organizações.
3. Resultados e Discussão
No ciclo 2015-2016, 136 organizações publicaram seus inventários de GEE no Programa
Brasileiro GHG Protocol, sendo 49% com qualificação de inventário ouro, 45% prata e 6% bronze.
Dessas organizações, 30 adotaram alguma medida de compensação e, ou, redução de emissões, o
que corresponde a 22% do total de organizações inventariadas. Nessa amostra, a representatividade de
cada qualificação dentre as organizações que possuem essas medidas está apresentada na Figura 1.

7%
Ouro
37%

56%

Prata
Bronze

Figura 1 – Qualificação dos inventários das organizações que possuem alguma medida de compensação e,
ou, redução no ciclo2015-2016.
Pode-se verificar, portanto, que as qualificações ouro e prata representam 93% das organizações
que possuem alguma medida de compensação e, ou, redução. Desse modo, seus inventários apresentam
mais adequadamente as fontes emissoras, dado que relatam todos os dados de emissões diretas e indiretas.
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Além disso, a qualificação ouro é a que possui maior representatividade (56%), o que traz a garantia da
fidelidade dos dados através da verificação por um OV.
Em relação ao balanço de carbono das organizações são apresentados a seguir os dados de
emissão, assim como os de compensação e redução por meio de projetos no ano referido. As reduções
quantificadas que foram vendidas não foram relatadas e, portanto, não foram consideradas no balanço
(Tabela 1).
Tabela 1 - Quantidade compensada, reduzida e balanço de carbono das organizações, considerando os
Cenário 1 e 2, em tCO2e.
Compensação

Redução

Emissão

13.065.069,06

-

Polícia Federal

141.000,00

SLB do Brasil

Organização

Balanço

Selo

1.142.180,30

11.922.888,76

Prata

-

21.326,16

119.673,84

Bronze

9.776,73

-

977,51

8.799,22

Ouro

tCO2e.
Celulose Riograndense

Lutha Uniformes

400,00

-

21,04

378,96

Prata

Baesa

-

-

135,73

135,73

Ouro

Finnet

65,00

-

63,87

1,13

Prata

Instituto CO2 Zero

3,00

-

2,07

0,93

Prata

Sustainable Carbon

29,00

-

28,24

0,76

Ouro

WayCarbon

37,00

-

36,26

0,74

Ouro

7.213,00

-

7.212,90

0,10

Prata

Ticket Serviços

562,00

-

2.179,37

-1.617,37

Ouro

Dudalina

98,40

-

2.246,83

-2.148,43

Ouro

Grupo LSL Matriz

40,40

-

3.960,20*

-3.919,80

Prata

Cielo

2362,00

-

15.321,81

-12.959,81

Ouro

RGLOG

32986,37

-

50.282,38

-17.296,01

Prata

Porto Seguro

-

2.362,23

26.592,32

-24.230,09

Bronze

Lojas Renner

9.568,00

2.362,23

36.849,43

-24.919,20

Ouro

Grupo Abril

19.403,00

-

52.045,02

-32.642,02

Prata

Embraco Matriz

-

286,00

36.449,64*

-36.163,64

Prata

Banco Santander

57721,00

-

103.072,92

-45.351,92

Ouro

Tim

2.924,74

-

80.248,82

-77.324,08

Ouro

Natura

180.008,00

3.125,00

261.613,97

-78.480,97

Ouro

Bradesco

102.220,00

-

217.563,64

-115.343,64

Ouro

22,94

3.362,23

158.074,24

-154.689,07

Ouro

Itaú

47.332,33

3362,23

227.547,85

-176.853,29

Ouro

Ipiranga

85.000,00

3362,23

518.949,31

-433.949,31

Ouro

Duratex

-

4.361,00

453.539,19

-449.178,19

Ouro

JBS

-

73.066,00

1.438.134,19

-1.365.068,19

Prata

Thyssenkrupp

-

431.491,00

38.994.050,74

-38.562.559,74

Prata

Vale

-

699.374,26

262.805.900,00

-262.106.525,74

Ouro

Deloitte

MRV Engenharia

* Empresas que não relataram o Escopo 3 nos seus inventários.

422

A Celulose Riograndense, foi a organização que apresentou os melhores resultados em termos
de balanço de carbono. Esse balanço positivo pode ser justificado pelo fato da empresa ser de base
florestal. Segundo o Relatório de Responsabilidade 2014-2015 da organização, a mesma considera a
sustentabilidade de suas atividades intrinsecamente dependente da boa gestão de seus recursos, de
forma que sua matéria prima seja oriunda de fontes renováveis (CMPC, 2016). Percebeu-se também
que a qualificação do inventário dessa organização é prata, o que pode ser justificado pelo fato de que
este foi o primeiro ciclo inventariado junto ao Programa GHG Protocol.
Outro fato que pôde ser observado é de que algumas organizações possuem balanço de
carbono negativo, apesar de adotarem medidas de compensação e, ou, redução (Figura 2). Conforme
pode ser observado, apenas 33% das organizações conseguiram neutralizar sua emissão total. É
importante salientar que os itens de compensação e redução nos inventários do Programa são de relato
opcional, sendo assim, pode haver outros projetos que não foram informados no inventário do GHG
Protocol Brasil, entretanto, no presente estudo levou-se em consideração unicamente os dados que se
encontram disponíveis nos relatórios dos inventários disponíveis na plataforma Registro Público de
Emissões.

33%

67%

Totalmente
neutralizadas
Parcialmente
neutralizadas

Figura 2 – Situação das organizações avaliadas quanto à neutralização de emissões no ano de 2015.

4. Conclusões
A maior parte das organizações possui inventários com selos ouro e prata, o que demonstra
uma maior preocupação em relação à maior qualidade das informações relatadas, assim como em
relação à avaliação de sua imagem externa.
Apenas 33% das organizações alcançaram a neutralização total de suas emissões, o que indica
que, mesmo com a preocupação dessas empresas em relatá-las, ainda é necessário um maior empenho
em mitigar os impactos gerados por sua produção.
Por outro lado, percebeu-se que a maioria das empresas aderentes ao Programa não fizeram a
compensação das emissões, demonstrando que, dessa forma, se torna necessário um maior
engajamento das organizações com a questão das mudanças climáticas.
5. Agradecimentos
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Resumo
Objetivou-se neste estudo avaliar o potencial energético da biomassa residual da colheita de
madeira em povoamentos florestais com diferentes idades no primeiro desbaste, contribuindo
para o melhor aproveitamento dos recursos florestais renováveis. O estudo foi realizado em uma
empresa florestal, localizada em Quedas do Iguaçu, PR. Os dados foram coletados em
povoamentos de Pinus taeda, submetido ao primeiro desbaste nas idades de 7, 8, 9 e 10 anos, no
espaçamento de 3,0 x 2,0 m e em condições semelhantes de sítio e relevo. Inicialmente realizouse um inventário florestal, seguida da cubagem e a quantificação de biomassa aérea dos
componentes: copa, galhos, acículas e cascas. Foram mensuradas 47 árvores distribuídas nas
diferentes classes de diâmetro e idades de corte, obtendo o peso seco e a caracterização do poder
calorífico superior dos diferentes componentes das árvores. Os dados obtidos foram utilizados
para ajustar modelos para a estimativa de biomassa dos componentes das árvores. Os resultados
mostraram que os maiores valores de poder calorífico superior foram encontrados nas acículas e
casca, seguida de galhos e copa, sem diferença significativa entre idades. A quantidade total de
resíduos gerados variou de 22,0 a 23,5 t/ha, sendo o maior valor obtido no povoamento com 10
anos, entretanto, o potencial de produção de energia elétrica em todas as idades é suficiente para
abastecer em torno de 50 residências durante um mês. Esses valores demonstram o grande
potencial existente nos resíduos florestais para a geração de energia elétrica e que são deixados
na floresta sem uso comercial.
Palavras-chave: Energia de biomassa; colheita florestal; poder calorífico.

1. Introdução
A utilização da biomassa residual da colheita florestal para produção de energia nas operações
de desbaste já vem sendo utilizada na Europa e parte dos Estados Unidos. Na Finlândia, a energia de
madeira oriunda de desbaste em povoamentos jovens foi subsidiado pelo governo desde o final de 1990
(AHTIKOSKI et al., 2008). Dentro deste contexto, observa-se que muitos países europeus, consideram
a biomassa florestal de desbaste uma importante fonte de energia, além de ser considerada uma estratégia
para a solução dos problemas climáticos e energéticos (AHTIKOSKI et al., 2008).
No Brasil, a biomassa florestal ganhou forças após a crise energética, em 2001, que desencadeou
a busca pela diversificação e expansão da matriz energética. Como a principal fonte de energia elétrica
no Brasil advém de empreendimentos hidroelétricos, a causa da crise foi a baixa ocorrência de
precipitações naquele período, que afetou na capacidade de geração e transmissão de energia.
De acordo com Oikari et al. (2010), é possível aumentar a eficiência dos custos da operação de
desbaste por meio da geração de multiprodutos, com por exemplo, a produção de sortimentos para
celulose e energia. Assim como, pelo aproveitamento dos resíduos remanescentes das operações de
colheita de madeira, pois apresenta um enorme potencial para fonte de energia renovável (SOARES e
HAKKILA, 1987; BRAND et al., 2014).
O setor florestal brasileiro, em 2015, gerou 67% da energia consumida em seus processos de
produção, o que representa 65,1 milhões de Giga-Joules, sendo que as indústrias mais modernas de
celulose, atingiram sua autossuficiência em energia, gerando excedentes para comercialização. Esta
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energia é gerada por meio de subprodutos de seus processos produtivos, como: licor negro, que
representa 62,4% e biomassa florestal, que representa 17,3%, de toda a energia produzida (IBÁ, 2016).
A biomassa florestal utilizada são resíduos de colheita de madeira, obtidos nas operações de
corte raso, por algumas empresas, porém, o desbaste pode ser um grande potencial, visto que a biomassa
recuperada após a operação de desbaste, garante o equilíbrio de energia e emissões de carbono para a
atmosfera, por meio da neutralização dos gases de efeito estufa (MANGOYANA, 2011). Pois, o uso da
biomassa residual das operações de colheita da madeira, está dentro do conceito do ciclo do carbono
biogênico, ou seja, o carbono emitido pela combustão do material, seria emitido pela sua decomposição,
porém sem finalidades comerciais.
Portanto, objetivou-se neste trabalho avaliar o potencial energético da biomassa residual da
colheita de madeira em povoamentos de pinus com diferentes idades submetidos ao regime de desbaste,
contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos florestais e geração de energia renovável.

2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma empresa localizada no município de Quedas do Iguaçu, estado
do Paraná, Brasil, entre as coordenadas geográficas 25°26′27″ S e 52°55′17″ W., sendo os dados
coletados em povoamentos de Pinus taeda L. submetidos ao primeiro desbaste nas idades de 7, 8, 9 e
10 anos, espaçamento de 3,0 m x 2,0 m e que receberam uma poda baixa aos 4 anos de idade. Os dados
foram coletados em povoamentos situados em condições semelhantes sítio de relevo.
O desbaste dos povoamentos tinha por finalidade produzir madeira para uso nos processos
industriais (serraria e laminação), realizado pelo método misto, ou seja, retirada sistemática da 5ª linha,
e seletivo das duas linhas adjacentes, com remoção total de 50% dos indivíduos.
Inicialmente, foi realizado um inventário antes da operação de desbaste, por meio da instalação
de 10 parcelas em cada idade, com área de 630 m³ por parcela para obtenção do DAP, altura total e
dominante e distribuição diamétrica. Em posse destes dados, foram selecionadas 47 árvores nas idades
de 7, 8, 9 e 10 anos, distribuídas em 12 classes de diâmetro, com amplitude de 2,5 cm. Assim como,
foram identificadas as árvores a serem retiradas no desbaste durante a execução do inventário florestal,

e serviram de base para a estimativa da biomassa residual por unidade de área.

A quantificação da biomassa florestal foi realizada pelo método destrutivo, onde os
componentes das árvores foram separados, pesados e amostrados (Figura 1), sendo cada árvore
segmentada em copa (sortimento de energia e ponteira da copa), galhos, acículas e casca.

(a)
(b)
(c)
Figura 1. Obtenção de massa verde, com uso do dinamômetro digital. a. Copa (sortimento de energia +
ponteira da copa); b. Galhos; c. Acículas.
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Foram retirados discos com 3 cm de espessura a 0, 25, 50 e 75 % da altura total das árvores,
servindo de sub amostras para obtenção do peso seco dos sortimentos de energia e ponteira da copa,
assim como a quantidade de casca presente nas amostras.
A amostragem de acículas foi feita por meio de sub amostras na ponta, meio e base dos galhos
localizados no terço médio copa, enquanto dos galhos tiveram o mesmo procedimento adotado para as
acículas.
Em seguida, as amostras dos diferentes compartimentos da biomassa residual foram submetidas
à secagem em estufa com temperatura de 105ºC para obtenção do peso seco. As amostras foram então
moídas em um moinho de facas com peneira de Mach 30, e determinado o poder calorífico superior, de
acordo com a norma ASTM D5865, por meio de uma bomba calorimétrica adiabática modelo IKAWERNE; C5000.
Os valores de poder calorífico superior (PCS) dos componentes dos resíduos tiveram a sua
normalidade avaliada, e a homogeneidade das variâncias testadas pelo teste de Bartlet, seguida da
comparação de médias pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância.
Com base nos pesos das amostras foram estimados os pesos secos de cada componente da
biomassa residual, e ajustou-se modelos para cada componente das árvores (copa, galhos, acículas e
casca) para estimar a quantidade de resíduos gerados pelo desbaste dos povoamentos nas diferentes
idade de corte. Tais modelos foram avaliados por meio do coeficiente de determinação ajustado (R²aj.),
erro-padrão da estimativa (Syx), valor de F, significância dos coeficientes de regressão (βi).
Em posse dos modelos ajustados, e com as informações de diâmetro das árvores a serem
retiradas na operação de desbaste, que obtidas por meio do inventário florestal, estimou-se a quantidade
de biomassa seca por componente existente por hectare. Em seguida, utilizou-se um fator de conversão
de 2,2 toneladas de biomassa para a geração de 1 MW/hora de energia elétrica, e o consumo médio de
200 KW/hora/mês de energia elétrica de uma residência urbana (BRAND et al., 2014).
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 estão apresentados os valores médios de poder calorífico superior (MJ/kg) dos
diferentes componentes da biomassa residual da colheita de madeira nas idades dos povoamentos
estudados.
Tabela 1. Poder calorífico superior (MJ/kg) dos componentes das árvores nas diferentes idades
avaliadas.
PSC (MJ/kg)
Copa
Galhos
Acículas
Casca
Média
CV (%)
Média
CV (%) Média
CV (%)
Média
CV (%)
7
20,2 A c
1,8
20,2 A c
1,0
21,2 A a
1,7
20,9 A b
1,4
8
20,1 A c
1,3
20,4 A c
0,8
21,5 A a
2,0
20,8 A b
0,5
9
20,1 A b
0,8
20,2 A b
1,0
21,4 A a
2,0
20,9 A a
1,4
10
20,0 A c
1,7
20,4 A b
1,1
21,2 A a
1,8
21,1 A a
1,3
Média
20,1
1,5
20,3
1,1
21,3
1,8
20,9
1,3
As médias seguidas de mesma letra maiúscula não se diferem estatisticamente nas linhas pelo teste de Tukey a 5%
de significância. As médias seguidas de mesma letra minúscula (idades) não se diferem estatisticamente nas
colunas (componentes) pelo teste de Tukey a 5% de significância.
Idade
(anos)

Nota-se que as idades dos povoamentos não influenciaram no poder calorífico superior dos
componentes. Entretanto, os componentes das árvores apresentaram diferença estatística significativa,
sendo encontrado os maiores valores médios de poder calorífico superior no componente acículas,
seguida de casca, galhos e copa. Tais resultados entram em acordo com os resultados obtidos por Brand
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et al. (2014), mostrando que os maiores valores de poder calorífico superior se encontram no
componente acículas. Para Soares e Hakkila (1987), isto se deve a maior quantidade de resina presente
neste componente.
Na Tabela 2 estão apresentadas as equações selecionadas para a estimativa do peso seco nos
diferentes componentes das árvores.
Tabela 2. Equações genéricas para estimativa dos componentes das árvores.
Componentes
da Árvre
Copa
Galhos
Acículas
Casca

Equações

R²aj

Sxy

F

IM

Y = - 10,5849ns + 3,5035*.DAP – 0,0935*.DAP²
lnY = -4,5744* + 2,4700*.lnDAP
Y = 2,7185ns – 0,5306*.DAP – 0,0342*.DAP²
LnY = - 3,2621* + 1,7364*ln(DAP)

0,31
0,92
0,76
0,79

7,79
6,24
3,53
2,42

11,47
500,10
69,51
254,52

1,07
1,07

R²aj = Coeficiente de determinação ajustados; Syx = Erro padrão da estimativa; DAP = diâmetro a altura do peito, em cm. Todas as equações
são significativas ao nível de 5% de probabilidade. * Valores dos coeficientes significativos a 5%, pelo teste t. n.s Valores dos coeficientes
não-significativos a 5%, pelo teste t. IM = Índice de Meyer.

A baixa precisão do ajuste da equação para a estimativa do peso seco de copa justifica-se pela
inclusão dos sortimento de energia (diâmetro abaixo de 15 cm) das árvores e ponteiras. Por isso, nas
árvores muito pequenas, todo o fuste da árvore foi considerado resíduo, o que fez com que as árvores
de menores diâmetros apresentassem maior quantidade de resíduos.
Na Tabela 3, estão apresentados os valores de biomassa seca dos componentes das árvores nas
quatro idades avaliadas.
Tabela 3. Peso seco da biomassa residual dos componentes das árvores nas diferentes idades avaliadas.
Componentes
das árvores
Copa
Galhos
Acículas
Casca
Total

7 anos
12,93
3,43
2,42
3,51
22,3

Biomassa residual (t/ha)
8 anos
9 anos
12,70
12,07
3,40
3,54
2,41
2,68
3,49
3,63
22,0
21,9

10 anos
13,11
3,75
2,76
3,85
23,5

Nota-se que a quantidade biomassa produzida pela copa foi decrescente, com o aumento da
idade do povoamento, até aos 9 anos, seguida de um acréscimo na idade de 10 anos, que
consequentemente, acarretou na maior quantidade de biomassa residual nesta idade. Isto foi ocasionado
pela maior quantidade de árvores de pequenas dimensões (DAP < 15 cm) no povoamento com idade de
7 anos, onde toda a árvore foi considerada copa. Além disso, pode-se afirmar que a quantidade de
biomassa da copa diminui nas árvores mais velhas, pois segundo Santana (2008) e Brand et al. (2014)
isso ocorre porque o crescimento em altura tende a diminuir devido a maior formação de galhos.
Já no povoamento com 10 anos de idade, a quantidade de copa aumentou devido ao maior
volume do sortimento de energia gerado, consequentemente isto acarretou na maior quantidade de
biomassa no componente copa.
Os valores do potencial energético dos resíduos da colheita de madeira, na operação de primeiro
desbaste, por unidade de área, sem a presença de umidade, estão apresentados na Tabela 4.
Considerando-se que a produção de biomassa seca nos quatro povoamentos avaliados variou de
22,0 a 23,5 t/ha, é possível afirmar que o potencial de produção de energia elétrica em todas as idades
foi entorno de 10 MW/h, sendo o suficiente para abastecer em torno de 50 residências durante um mês.

428

Tabela 3. Potencial de produção de energia elétrica a partir da biomassa residual da operação de
desbaste, em sistemas de cogeração de energia, nas diferentes idades avaliadas.
Idade
(Anos)
7
8
9
10

Produção de biomassa
(t/ha)
22,3
22,0
21,9
23,5

Produção de energia elétrica
(MW/h)
10,1
10,0
10,0
10,7

Números de casas atendidas
(mês)
50,7
50,0
49,8
53,4

Esses valores demonstram o grande potencial existente nos resíduos florestais para a geração de
energia elétrica e que são deixados na floresta sem uso comercial. Esses resultados apoiam as conclusões
obtidas por Brand et al. (2014).
4. Conclusões
a) A maior quantidade de biomassa residual gerada pela colheita de madeira ocorreu no
povoamento submetido ao desbaste com 10 anos de idade, principalmente na parte da copa
das árvores;
b) O poder calorífico superior não variou nas diferentes idades do povoamento, sendo os
maiores valores obtidos nos componentes acículas e casca;
c) Em termos de potencial energético, os resíduos gerados no desbaste dos povoamentos de
pinus são altos por unidade de área, justificando o incentivo dessa fonte como alternativa
para produção de energia renovável.
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Resumo
Mato Grosso é um estado que possui área contemplada pelos biomas Pantanal, Cerrado e Amazônia,
além de apresentar expressiva importância para a economia do país, sobretudo por meio do
agronegócio. O objetivo geral deste trabalho foi quantificar a produção de madeira e de produtos
madeireiros oriundos de florestas naturais e plantadas no estado de Mato Grosso para o ano base de
2013. Para a quantificação, foi utilizada a divisão do Estado em 12 Regiões de Planejamento (RP) e
seus respectivos municípios, definidas através de semelhanças edafoclimáticas. Os dados para
realização deste trabalho foram obtidos a partir do SISFLORA e os mapas temáticos foram
confeccionados por meio do software ArcGIS®. Há uma divisão espacial da produção florestal no
estado de Mato Grosso: Juína representa melhor a diferença entre a produção de madeira nativa e as
áreas com reflorestamento, foi a região com maior produção de toras de madeira nativa e, ao mesmo
tempo, a que apresentou a menor área com reflorestamento no estado. A maior cobertura de área com
florestas plantadas se concentrou nas regiões de planejamento de Rondonópolis, Cáceres e Cuiabá, que
pertencem ao bioma Cerrado. A maior produção de madeira oriunda de florestas naturais foi
observada nas regiões de planejamento de Juína, Juara e Alta Floresta, que pertencem ao bioma
Amazônia.
Palavras-chave: Regiões de planejamento; floresta nativa; reflorestamento.

1. Introdução
Mato Grosso é um estado com 903.198,091 km² de extensão e apresenta grande diversidade de
fauna e flora. É o único do Brasil que comporta três biomas existentes no país: Cerrado, Pantanal e
Amazônia. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado
em 2010 informou 3.035.122 habitantes, com estimativa de 3.305.531 habitantes para o ano corrente.
Visando facilitar a administração do estado, foram criadas 12 Regiões de
Planejamento (RP), quando estudos produzidos pela Seplan definiram uma nova regionalização do
estado. Essa regionalização tem sua origem a partir dos dados do Diagnóstico do Meio Físico-Biótico
e Socioeconômico do Projeto Zoneamento Socioeconômico Ecológico, através das análises temáticas
e dos mapeamentos de vários temas que compuseram esse estudo (MATO GROSSO, 2008).
Em 2009 o estado possuía 1.721 empreendimentos de indústrias de base florestal, que juntas
somam faturamento bruto anual de aproximadamente 1,9 bilhão de reais, com geração de 160 mil
empregos diretos e indiretos. Essas indústrias foram responsáveis por 210 milhões de dólares de
exportação anual, sendo nos anos de 2006, 2007 e 2008 arrecadados 75,3 milhões de reais de ICMS e
12,7 milhões de reais do FETHAB (Fundo estadual de transporte e habitação)(CIPEM, 2009).
A indústria madeireira constituiu, no ano de 2012, a 4ª economia do estado, com um Produto
Interno Bruto (PIB) florestal igual a 57,29 milhões de reais (CIPEM, 2012). De toda receita gerada por
atividades madeireiras entre os estados da Amazônia Legal, 33% corresponderam ao estado de Mato
Grosso (IBGE, 2013).
A indústria madeireira é ainda responsável por 12,1% do valor adicionado da indústria de
transformação do Mato Grosso, por meio da produção de toras, madeira serrada, lâminas, chapa de
compensado e outros. Esse segmento contribui para a capacidade de geração de emprego e na
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arrecadação de impostos, com importância tanto no abastecimento interno bem como no desempenho
exportador estadual (SEPLAN, 2008).
Somam-se aos produtos dos maciços florestais nativos, originados e regulados por planos de
manejo florestal sustentável, aqueles oriundos das florestas plantadas, principalmente com teca e
eucalipto.
De acordo com a Associação de Reflorestadores do Estado de Mato Grosso, em 2007, o
Estado totalizava 48.526 hectares plantados com teca e 50.442 hectares com eucalipto. Em 2012 o
Imea realizou um levantamento das áreas de produção de eucalipto via satélite (projeto Siga-MT), os
números deste estudo indicaram uma área de 64.828 hectares de teca e 187.090 hectares de eucalipto,
representando um aumento de 34% e 271%, respectivamente (FAMATO, 2013)
Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi quantificar por meio das regiões de planejamento,
a produção de madeira de origem nativa e a área com floresta plantada disponíveis entre as regiões de
planejamento no SISFLORA (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais) no
estado de Mato Grosso no para o ano base de 2013.

2. Material e Métodos
O estado de Mato Grosso possui uma extensão territorial de 903.198,091km², situado entre os
paralelos 7° 20’ 30" e 18° 10’ 00" latitude Sul e os meridianos 50° 13' 48" e 61° 31' 00" a Oeste de
Greenwich. O Estado tem 141 municípios distribuídos em cinco mesorregiões, 22 microrregiões e 12
Regiões de Planejamento (RP).
Nesse trabalho foi utilizada a divisão do Estado em 12 RP e seus respectivos municípios, que
são definidas através de semelhanças edafoclimáticas entre esses municípios, conforme metodologia
indicada pela Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN, 2010), de acordo com a Figura 1.

Figura 1 – Regiões de Planejamento do estado de Mato Grosso. (Fonte: SEPLAN, 2008).
O levantamento sobre a extração e produção madeireira estadual foi realizado no Estado de
Mato Grosso com base nos dados do ano de 2013. Os dados para realização deste trabalho foram
obtidos através do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), que
foram disponibilizados por meio das Guias Florestais pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA). Guia Florestal refere-se ao documento que é emitido pelo SISFLORA que contém todas as
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informações dos produtos florestais do estado do Mato Grosso. Para a análise da exploração e
produção de madeira em tora foram utilizados os dados contidos na Guia Florestal 1.
Os mapas temáticos foram confeccionados com auxílio do software ArcGIS, utilizando dados
do SISFLORA para produção de madeira nativa e do Instituto Mato-Grossense de Economia
Agropecuária (IMEA) para as áreas de floresta plantada do estado.
Para demonstrar melhor os níveis de produção de madeira nativa, as regiões de planejamento
foram separadas por cor de acordo com o volume explorado, sendo o verde para a maior produção e
vermelho para a menor produção. As áreas de florestas plantadas também foram classificadas por cor,
sendo o verde para a região com maior área em hectares plantados e vermelho para a região com a
menor área.

3. Resultados e Discussão
Na Figura 2 é apresentada a distribuição dos plantios florestais, em hectares, no estado de
Mato Grosso no ano de 2013.

Figura 2 – Distribuição das florestas plantadas (ha) no estado de Mato Grosso no ano de 2013.
De acordo com os Diagnósticos de Floresta Plantada de 2007 e 2013 no Estado de Mato
Grosso (FAMATO, 2007, 2013), os plantios de eucalipto e tiveram um aumento significativo: as
florestas com plantio de eucalipto tiveram um incremento de 271% e o plantio de teca teve incremento
de 34%.
Verifica-se que os reflorestamentos estão concentrados nas regiões Centro-Sul do estado, com
diferença de 79,66% entre a primeira e a segunda região de planejamento, Rondonópolis e Cáceres,
respectivamente.
Segundo dados do IMEA (2013), as espécies usadas em plantios florestais no estado são o
Eucalipto (Eucalyptus sp) em sua maioria e a Teca (Tectona grandis) que são destinados a produtos
diferentes. A Teca produzida no Mato Grosso tem sua produção principalmente destinada à indústria
moveleira, enquanto o Eucalipto se destaca pelo uso energético.
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O estado tem solo propício e clima favorável para o plantio de Teca, que tem um alto valor
comercial, e quando bem manejada gera toras de ótima qualidade para as indústrias de madeira serrada
e laminação, com diversas finalidades (FAMATO, 2013).
A teca é uma espécie exótica que se adaptou bem no Estado de Mato Grosso (CALDEIRA e
OLIVEIRA, 2008). Os primeiros plantios de teca no Brasil tiveram início no final da década de 60,
pela empresa Cáceres Florestal S.A., no município de Cáceres, em Mato Grosso. A região, além de
possuir condições climáticas favoráveis, o solo de melhor fertilidade e os tratos silviculturais
adequados e intensos contribuíram para a redução do ciclo de produção de 80 anos, na região de
origem da teca, para 25 anos na região de Cáceres (TSUKAMOTO FILHO, 2003).
Diante da crescente demanda de energia térmica no Estado de Mato Grosso, devido ao
crescimento contínuo do agronegócio, o eucalipto vem sendo implantado com o objetivo de suprir essa
necessidade energética das empresas localizadas nestas regiões.
As espécies de eucalipto no Mato Grosso tiveram seus plantios impulsionados pela
necessidade de biomassa sustentável e barata para a geração de valor e vapor na secagem de grãos e
frigoríficos. Hoje também é visto como ótima alternativa de investimento e já existem investimentos
propondo uma gama maior para uso da madeira do eucalipto como carvão, mourão e postes tratados,
serraria (AREFLORESTA, 2011).
É importante lembrar que o agronegócio, envolvendo a produção e o processamento de grãos,
bem como a pecuária e avicultura, expandiu-se no estado, demandando volumes crescentes de madeira
para fins energéticos. Nos últimos anos a produção de lenha utilizada na agroindústria advinda de
madeira de eucalipto vem crescendo e ocorrendo a substituição da lenha de madeira nativa, em
decorrência das buscas por alternativas renováveis de energia, o que contribui com o crescimento
sustentável dos setores industriais, reduzindo os custos e aumentando a produção (FAMATO,2013).
Na Figura 3 verificam-se os níveis de produção de madeira nativa (m³) por região de
planejamento no Mato Grosso para o ano de 2013.

Figura 3 – Volume de madeira nativa (m³) produzido por região de planejamento no ano de 2013.
A produção de madeira nativa está concentrada na região Norte do estado, com diferença de 59,13%
entre a primeira região de planejamento (Juína) e a segunda (Juara). De acordo com Teixeira (2006), com a
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construção de rodovias federais ligando Mato Grosso com o Sul e Sudeste do Brasil, a extração de
madeira avançou para o interior do estado, especialmente na região do bioma Amazônico.
As maiores regiões produtoras de madeira nativa foram Juína, Juara e Alta Floresta. De acordo
com Ribeiro (2013), essas regiões se encontram entre o centro e o extremo norte do estado como
demonstrado na Figura 3, e tem em comum o fato de pertencerem ao bioma amazônico que possui
árvores com fustes mais retilíneos e com maiores dimensões fazendo com que estas sejam mais
desejáveis comercialmente.
As principais espécies nativas encontradas no estado são: Erisma uncinatum (Cedrinho),
Qualea sp (Cambará) e Goupia glabra (Cupiuba), que são usados na construção civil, em partes
estruturais por meio de ripas ou caibros e em acabamentos internos nos forros, esquadrias e molduras.

4. Conclusões
Conclui-se que há uma divisão espacial da produção florestal no estado de Mato Grosso: na
região Sul se concentram as florestas plantadas e na porção Centro-Norte as florestas de madeira
nativa.
O maior destaque na área de reflorestamento foi da região de planejamento de Rondonópolis e
a região de planejamento de Juína teve maior destaque na produção de toras de madeira nativa.
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Resumo
Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são considerados como uma importante estratégia
para amenizar os impactos das mudanças climáticas devido a sua capacidade de armazenamento
de CO2 nos diversos componentes do sistema. Apesar de já existirem estudos relacionados com
o seu potencial de estocagem de carbono, pouco se conhece sobre a dinâmica desse crescimento
ao longo dos anos, sobretudo do componente arbóreo. Para isto, é fundamental se realizar a
prognose utilizando modelos de crescimento e produção que incluam atributos do povoamento
para se obter as informações de interesse. Nesse sentido, objetivou-se realizar a prognose do
crescimento em carbono do componente arbóreo em cinco sistemas agroflorestais no município
de Viçosa, MG. Os sistemas foram implantados entre os anos de 2007 e 2009. Para projetar o
crescimento e produção em nível de povoamento para carbono em função da idade, foram
ajustados os modelos de Gompertz e Logística. Encontrou-se, no ano de 2015, uma estocagem
em carbono variando de 44,90 a 101,00 tC.ha-1 e um Incremento Médio Anual em Carbono
(IMAc) de 29,28 a 56,66 tC.ha-1.ano-1. Verificou-se que para carbono o valor assintótico da curva
será de 160 tC.ha-1, aos 160 meses. Desta forma, espera-se que o SAF tenha um incremento em
carbono de aproximadamente 98 tC.ha-1 até o seu clímax, considerando todos sistemas
estudados. Tal fato demostra o importante papel dos SAFs para a mitigação dos gases de efeito
estufa e para o cumprimento das metas de redução estabelecidas pelo Governo Brasileiro.
Palavras-chave: Modelagem; Gases de Efeito Estufa; SAF.

1. Introdução
Nos últimos anos, o Governo Brasileiro tem adotado medidas que visam mitigar as emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE) advindas, principalmente, do setor agropecuário e da mudança do uso da
terra (MCTI, 2014), bem como promover a criação de condições internas para lidar com os impactos
das mudanças climáticas globais.
Nesse âmbito criou-se o programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC), que tem como objetivo
incentivar a adoção de práticas sustentáveis que garantam a redução das emissões de GEE, aliadas ao
aumento de renda dos produtores rurais, sobretudo com a expansão de tecnologias como Sistemas
Agroflorestais - SAFs (BRASIL, 2011).
Os SAFs são importantes como estratégia para promover, dentre outros serviços ambientais, a
estocagem de carbono, em função de seu potencial de armazenamento do carbono atmosférico nos
diversos componentes do sistema, principalmente o arbóreo (GRACE et al., 2014). Porém, é necessário
que se busque informações científicas sobre o real potencial de armazenamento de carbono destes
sistemas e que seja melhorada a sua gestão para torná-los eficazes sumidouros de CO2 (SILVEIRA et
al., 2008).
Para a gestão dos SAFs, assim como de qualquer tipo de sistema florestal de produção, é
fundamental se realizar a prognose para se prever estoques de crescimento em idades futuras (BINOTI
et. al., 2015). Para isto, utilizam-se funções, denominadas modelos de crescimento e produção, que
incluam atributos do povoamento como idade, área basal e índice de local, para se obter as informações
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de interesse (CAMPOS & LEITE, 2013). Neste caso, é comum o emprego dos modelos sigmoidais
Logístico, Gompertz, Richards ou de um modelo exponencial (RATKOWSKY, 1983; SEBER e WILD,
1989).
No caso específico do carbono, apesar de já existirem estudos relacionados com o potencial de
estocagem de carbono neste tipo de sistema (TSUKAMOTO FILHO, et. al., 2003 e MULLER et. al.,
2009) pouco se conhece sobre a dinâmica do seu crescimento ao longo dos anos nos diversos
componentes de SAFs, sobretudo o arbóreo.
Nesse sentido, objetivou-se realizar a prognose do crescimento em carbono do componente
arbóreo em cinco sistemas agroflorestais no município de Viçosa, MG.
2. Material e Métodos
A área de estudo é composta por cinco sistemas que foram implantados entre os anos de 2007 e
2009. Três áreas são compostas por sistema agrossilvipastoril, sendo o Sistema A com eucalipto
(Eucalyptus saligna) + milho (Zea mays) + pastagem (Brachiaria decumbens) e animal, e os Sistemas
B e D, com eucalipto (Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis) + feijão (Phaseolus vulgaris) +
pastagem (Brachiaria decumbens) e animal. Os outros dois sistemas (C e E) foram implantados com
sistema silvipastoril, constituído de eucalipto (Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis) + pastagem
(Brachiaria decumbens) e animal. Em todos os sistemas, o espaçamento do componente arbóreo
foi de 8x3m (Tabela 1).
Tabela 1: Cultivo agrícola, ano de implantação e área dos sistemas agroflorestais
Sistema

Agrícola

Ano de
Implantação

Área (ha)

A

Milho

2007

0,93

B

Feijão

2008

0,73

C

-

2008

1,90

D

Feijão

2009

0,72

E

-

2009

0,55

A amostragem foi aleatória nos cinco sistemas, utilizando unidades amostrais de 750 m² de área.
No total, foram lançadas 22 parcelas, distribuídas proporcionalmente aos anos e à área de plantio. Em
todas as parcelas foram mensuradas a circunferência a 1,3 m de altura (CAP) e a altura total das árvores
por meio do hipsômetro digital Vertex IV. As medições foram realizadas nos anos de 2012 a 2015,
sempre nos meses de setembro e outubro.

No ano inicial e final de medição (2012 e 2015), foram abatidas e cubadas três árvores-

amostra por classe de diâmetro. Os dados da cubagem foram utilizados para ajustar os modelos
volumétricos de Schumacher & Hall, pelo método de mínimos quadrados, utilizando o software
Statistica 13 (STATSOFT, INC., USA). Para avaliar a precisão das equações foram utilizadas as
seguintes estatísticas: coeficiente de determinação ajustado (𝑅𝑅̅ ²) e erro padrão residual (𝑠𝑠𝑦𝑦.𝑥𝑥 ).

Para a determinação da densidade básica da madeira foi utilizado o método de imersão em água,
descrito por Vital (1984) e pela NBR 11941 (ABNT, 2003), utilizando-se uma balança hidrostática. O
teor de C na madeira foi determinado pelo método da combustão seca, utilizando-se um determinador
elementar de C, H e N (TruSpec Micro CHN LECO Corp, St. Joseph, MI). Em ambas as análises, as
amostras de madeira foram coletadas apoiando-se na metodologia proposta por Torres et al. (2016).
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Para projetar o crescimento e produção em nível de povoamento para carbono em função da
idade, foram ajustados os modelos de Gompertz e Logístico, utilizando o software DAPCurveFit (versão
0.7), disponível gratuitamente pelo projeto NeuroForest (http://neuroforest.ucoz.com/). A escolha do
melhor modelo foi feita com base nas mesmas medidas de exatidão utilizadas na determinação da
equação de volume, além da análise do comportamento gráfico dos modelos ajustados.
3. Resultados e Discussão
A equação de volume proposta por Schumacher & Hall apresentou ajuste satisfatório ao se
analisar as medidas de exatidão. No cálculo da biomassa e carbono, foi utilizado um valor médio da
densidade de 0,44 g/cm³ e de carbono de 52,3%, respectivamente. Encontrou-se, no ano de 2015, uma
estocagem em carbono variando de 44,90 a 101,00 tC.ha-1 e um Incremento Médio Anual em Carbono
(IMAc) de 29,28 a 56,66 tC.ha-1.ano-1.
Müller et al. (2009) realizaram estudo em um sistema silvipastoril misto localizado no campo
experimental da Embrapa Gado de Leite em Coronel Pacheco - MG, com 10 anos de idade e composto
por Eucalyptus grandis e Acacia mangium. O arranjo espacial utilizado foi de 3 x 3 + 10 m, intercalados
por faixas de 30 m de pastagem, representando uma densidade de 105 árvores por hectare, considerando
eucalipto (60 árvores) e acácia (45 árvores). Como resultados, foi encontrado um estoque estimado de
14,29 tC.ha-1, no qual 11,17 tC.ha-1 estavam estocados no E. grandis e 3,12 tC.ha-1 na A. mangium, e um
IMAc de 1,43 tC.ha-1.ano-1. Neste estudo, apesar da maior idade do povoamento, a baixa densidade de
árvores contribuiu para menor estocagem de carbono quando comparado ao presente estudo.
Tsukamoto Filho et al. (2004) ao estudar a fixação de carbono em um SAF com clones de
eucalipto (Eucalyptus sp.), plantados no espaçamento 10 x 4 m, arroz (Oriza sativa L. cv. Guarany),
soja (Glycine max (L.) Merr. cv. Conquista) e braquiária (Brachiaria brizantha stapf.), no município de
Paracatu, MG, observaram estoque de carbono na parte aérea do componente arbóreo de 49,5 tC.ha -1,
aos 8 anos de idade, e um IMAc de 6,18 tC.ha-1.ano-1. Neste caso, mesmo com a idade de plantio próxima
ao sistema A, por exemplo, este estudo apresentou uma menor estocagem de carbono, podendo ser
explicado pelo menor número de árvores por área.
Com base nos dados do inventário florestal, foram ajustados os modelos Logístico e Gompertz
para os sistemas estudados em função da idade. O modelo Logístico foi o que melhor descreveu o
crescimento em carbono (𝑅𝑅̅ 2 =0,62 e 𝑠𝑠𝑦𝑦.𝑥𝑥 =16,58). O comportamento da curva e a interpretação biológica
também foram fatores determinantes para escolha do modelo. O gráfico de crescimento em carbono em
função da idade está apresentado na Figura 1.

Figura 1: Curva de crescimento em carbono (tC.ha-1) pelo modelo Logístico e de Gompertz.
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Ao se analisar as estimativas dos parâmetros obtidos e o comportamento da curva de
crescimento do povoamento, verifica-se que para carbono o valor assintótico da curva será próximo de
160 tC.ha-1, aos 160 meses (Figura 1). Desta forma, espera-se que o SAF ainda tenha ainda tenha um
incremento em carbono de aproximadamente 98 tC.ha-1 até o seu clímax, considerando todos os sistemas
estudados. Entretanto, os sistemas de menor idade terão maior contribuição nesta estocagem em carbono
até a estabilização do crescimento.
O conhecimento dessa dinâmica do incremento em carbono permite inferir a respeito da
contribuição desta estocagem para a neutralização dos GEE emitidos pelos próprios sistemas
agroflorestais através da utilização de fertilizantes e da atividade entérica dos bovinos. Além de auxiliar
na mitigação das mudanças climáticas, um balanço positivo de carbono nas propriedades rurais pode,
inclusive, levar os produtores a receberem alguns benefícios, dentre eles, certificados ou créditos
ambientais e, até mesmo, a valorização de sua produção (ALVES, 2014).
4. Conclusões
A estabilização do crescimento em carbono nos SAFs com espaçamento 8 x 3 m ocorre por
volta dos 160 meses.
As árvores presentes nos SAFs possuem uma alta capacidade de estocagem de carbono (160
tC.ha-1), demostrando seu importante papel para a mitigação de GEE e para o cumprimento das metas
de redução estabelecidas pelo Governo Brasileiro.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a estimativa do volume de madeira empilhada, utilizando
processamento de imagens digitais utilizando redes neurais. Foi realizado um estudo de caso na
Companhia de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA, para verificar a aplicabilidade da metodologia,
aferindo o fator de empilhamento de uma pilha de madeira pelos métodos de esquadro e
fotográfico. O processamento das imagens foi realizado no sistema NeuroDic, disponível na
homepage (http://neurodap.com.br). A mesma metodologia para o processo de amostragem foi
aplicada para a quantificação do fator de empilhamento pelos dois métodos. A cada 10 metros,
foi realizada a aquisição da fotografia e a mensuração do fator pelo esquadro, totalizando a
aferição de 6 amostras. As metodologias aplicadas apresentaram fatores de 1,62 e 1,64 pelos
métodos do esquadro e fotográfico, respectivamente. A comparação estatística dos métodos foi
realizada pela aplicação do teste t de Student para amostras independentes. O teste permitiu
concluir que ambos os métodos produzem o mesmo resultado indicando que a metodologia
adotada nesse estudo pode ser utilizada para quantificar o volume de pilhas de madeira.
Palavras-chave: Esquadro; Imagem Digital; Inteligência Artificial.

1. Introdução
O volume sólido de toras em uma pilha de madeira pode ser obtido pelo somatório dos volumes
das toras individuais ou por meio de medições das dimensões da pilha, juntamente com a aplicação de
fatores de conversão (SCOLFORO; FILHO, 1992). O método de medições das dimensões de pilha
possui desvantagens quando as pilhas de madeira são muito grande, acarretando um alto consumo de
mão-de-obra e um tempo maior para a execução do trabalho. Além destes métodos, o volume sólido de
madeira empilhada pode ser obtido por meio da pesagem das pilhas de madeira e da utilização de
equações de regressão (ANDRADE; LEITE, 1998). Nestes casos a precisão das estimativas pode variar
consideravelmente, dependendo de como forem utilizados.
As características das árvores e dos povoamentos afetam o empilhamento da madeira, e por
conseguinte, a estimativa volumétrica das pilhas. Dentre tais fatores, destacam-se: a espécie, o diâmetro
e o comprimento das toras, a espessura da casca, a forma de empilhamento (manual ou mecanizado), o
tempo em que a madeira empilhada permanece no campo, o espaçamento de plantio, a idade das árvores,
a qualidade do local, entre outros (CAMPOS; LEITE, 2009).
Ao se utilizar fatores de empilhamento para estimação do volume real de madeira empilhada, o
ideal é que se calcule o fator de acordo com as principais características da madeira com que se está
trabalhando(SILVEIRA, 2014). Na maioria das vezes, isso não é possível, dada a falta de tempo e
recursos para realizar a cubagem rigorosa de todas as toras na pilha. Uma alternativa rápida e de menor
custo é a utilização de imagens digitais e redes neurais artificiais aliadas a softwares especializados para
processamento e estimação do fator de empilhamento em escritório. Assim, o presente trabalho teve
como objetivo avaliar a estimativa do volume de madeira empilhada, utilizando processamento de
imagens digitais e redes neurais.
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2. Material e Métodos
2.1. Descrição do processo
A quantificação do volume sólido de madeira empilhada por meio de fotografias digitais
consiste na obtenção de fotografias perpendiculares à pilha de madeira, devendo focar a visualização
frontal das áreas seccionais das toras. De posse das fotografias, deve-se então identificar as áreas
referentes à face transversal de cada tora, obtendo-se assim a proporção de área ocupada por madeira
em relação à área total da fotografia, o que irá representar o fator de empilhamento.
O processamento das imagens foi realizado no sistema NeuroDic que foi desenvolvido
utilizando a linguagem de programação Java. Como ambiente de desenvolvimento foram utilizados o
IDE (Integrated Development Environment) Netbeans 7.1 e a JDK 7.3 (Java Development Kit). O
sistema utiliza a biblioteca Encog 3 para treinamento e geração das RNA (HEATON, 2011). O software
é gratuito e pode ser utilizado em qualquer sistema operacional. O sistema está disponível gratuitamente
na homepage http://neurodap.com.br.
2.2. Obtenção das Fotografias
Para uma boa exatidão das estimativas, deve-se optar pela obtenção de fotografias digitais de
boa qualidade, tanto da câmera quanto da visualização das áreas seccionais das toras.
Durante o processo de coleta de imagens, o observador deve estar posicionado a uma distância
de aproximadamente 3 metros da pilha, e a câmera fotográfica deve ser posicionada perpendicularmente
a pilha.
Na figura 1a é apresenta uma fotografia com boa qualidade e de fácil visualização das toras e
na figura 1b é apresentado o correto posicionamento do operante da câmera em relação a pilha.
1a

1b

Figura 1 - Fotografia expondo a pilha de madeira (a) e fotografia expondo a distância entre o operador
da câmera fotográfica (b). (Fonte: os autores).
Para que as pilhas de madeira fosse fotografadas, foi necessário a limpeza da face da pilha,
removendo-se galhos, folhas e cascas quando as mesmas dificultassem a visualização (Figura 2)

Figura 2 – Imagens com exemplos que devem ser evitados no momento de fotografar as pilhas de
madeira. (Fonte: os autores).
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Para o processo de amostragem, foi obtido uma fotografia a cada 10 metros sendo que o fator
utilizado foi a média dos fatores obtidos. Para a definição dos estratos para cada fator de empilhamento,
foi verificado os principais fatores que interferem no processo, sendo os principais: material genético,
espaçamento, regime de manejo, sistema de colheita e prestador de serviços.
2.3. Avaliação de Campo
Para verificação da aplicabilidade da metodologia, realizou-se um estudo de caso na Companhia
de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA, com a aferição do fator de empilhamento de uma pilha de madeira
pela metodologia do esquadro e pelo método fotográfico.
Para a quantificação do fator de empilhamento pelo método do esquadro foi realizado a
mensuração de todas as áreas seccionais das toras que possuem mais de 50% da sua área seccional dentro
de um esquadro de 1 metro quadrado locado aleatoriamente na pilha.
A mesma metodologia para o processo de amostragem foi aplicada para a quantificação do fator
de empilhamento pelos dois métodos. A cada 10 metros foi realizado a aquisição da fotografia e a
mensuração do fator pelo esquadro, totalizando a aferição de 6 amostras.
Para a verificação do número mínimo de fotografias para representar o fator de empilhamento
de um estrato, foi calculado o erro de amostragem de 5% a um nível de probabilidade de 90%, utilizando
o método de amostragem aleatório.
Foram classificadas 9 imagens pelo sistema NeuroDic. Para cada imagem foram treinadas 5
RNA’s, sendo escolhida a melhor dentre elas para aplicação, com base em estatísticas de treinamento
(bias, Raiz Quadrada Média do Resíduo (RQME) e Coeficiente de Correlação). O tipo de RNA foi
Multilayer Perceptron (MLP), utilizando o algoritmo de treinamento Resilient Propagation. A
arquitetura da rede consistiu de oito neurônios na camada oculta, com a função sigmoidal nas camadas
oculta e de saída. O critério de parada foi com base no erro médio de 0,000001 ou 3 mil ciclos, o que
atingiu primeiro.
Realizou-se o teste t de Student entre os fatores de empilhamento obtidos pelos dois métodos
para amostras independentes a um nível de significância de 5%, com a hipótese nula que as médias
obtidas por ambas as metodologias seriam iguais
3. Resultados e Discussão
Os métodos do esquadro (Figura 3) e fotográfico apresentaram, respectivamente, fatores de
empilhamento de 1,62 e 1,64. Ocorreu uma diferença de cerca de 1%, sendo que essa diferença pode ter
ocorrido em função do processo de amostragem ou pelo déficit isoperimétrico que ocorre quando as
toras mensuradas apresentam uma circunferência perfeita (HUSH et al., 2003). Essa diferença tende a
diminuir com aumento das unidades amostrais.

Figura 3 - Mensuração do fator de empilhamento pelo método do esquadro. (Fonte: os autores).
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Para efeito de exemplificação, na figura 4 é apresentado uma das imagens classificadas
demonstrando o resultado para diferentes empilhamentos observados. Os fatores de empilhamento
obtidos para a Figura 4 foi 1,5. Sendo que ao todo foram 9 imagens classificadas em que o fator de
empilhamento médio foi de 1,64.

Figura 4 – Imagem segmentada (Fator de empilhamento 1.5).
Na figura 5 são apresentados os fatores obtidos pelo método do esquadro e pelo método
fotográfico, além do desvio padrão encontrado para ambos. Ao aplicar o teste t de Student entre os
fatores de empilhamento obtidos pelos dois métodos para amostras independentes, os resultados
permitem concluir que ambas as metodologias produzem o mesmo resultado a um nível de significância
de 5%. Nota-se que o contraste não é significativo a esse nível de probabilidade, isto é, sem que haja
diferença real entre os efeitos dos métodos aplicados, conforme as estatísticas do teste apresentada na
tabela 1.

Figura 5 - Fator de empilhamento obtido pelo método do esquadro e pelo método gráfico.
Tabela 1 - Parâmetros do teste t de Student para comparação das amostras.
Média
Variância
Observações
Hipótese da diferença de média
gl
Stat t
P(T<=t) bi-caudal
t crítico bi-caudal

Esquadro
1,6225
0,0665
6
0
6
-0,1911
0,8548

Fotográfico
1,6439
0,0140
9

2,4469
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Para a verificação do número mínimo de fotografias para representar o fator de empilhamento
de um estrato, foi calculado o erro de amostragem de 5% a um nível de probabilidade de 90%. Para a
pilha em questão, obteve-se um erro amostral de 4,47%, sendo que o verdadeiro valor do fator de
empilhamento está entre 1,5705 e 1,7174.
Assumindo-se a mesma variabilidade para a determinação do fator de empilhamento das demais
pilhas, recomenda-se uma amostragem com cerca de 10 fotos para determinar do fator de empilhamento
por estrato.
4. Conclusão
Tanto o método do esquadro quanto o método fotográfico, produzem o mesmo resultado para a
quantificação de volume de madeira empilhada, indicando que a metodologia adotada nesse estudo, o
método fotográfico, pode ser utilizada para quantificar o volume cúbico em pilhas de madeira.
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Resumo
As mudanças climáticas estão no foco das principais questões mundiais e, ao pensar na
responsabilidade compartilhada, várias organizações estão adotando medidas para diminuir suas
emissões, sendo, portanto, importante caracterizar e sugerir medidas para melhoria desta
iniciativa. Assim, objetivou-se realizar o inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) da 86ª
Semana do Fazendeiro, a compensação por meio do plantio de árvores e a identificação de
medidas de redução das emissões. O estudo foi realizado na Universidade Federal de Viçosa, na
cidade de Viçosa, Minas Gerais. O evento ocorreu entre 12 e 18 de julho de 2015, onde foi
realizado o levantamento das principais fontes emissoras de dióxido de carbono, metano e óxido
nitroso. As emissões foram enquadradas em diretas, indiretas e outras emissões indiretas,
compondo os escopos 1, 2 e 3, respectivamente. As emissões perfizeram um total de 69,88 tCO2e.,
sendo a decomposição de resíduos sólidos a principal fonte, totalizando 65,3% das emissões. O
inventário permitiu definir o número de árvores necessárias para compensar ou neutralizar as
emissões do evento e do plantio, totalizando 467 mudas, considerando um horizonte de 30 anos.
O inventário de GEE da 86ª Semana do Fazendeiro apresentou-se como ferramenta essencial
para conhecer o perfil de emissões do evento, identificando as principais fontes emissoras e
possibilitando adotar medidas para redução das mesmas. Com relação à principal fonte emissora,
incentivar a coleta seletiva no campus, minimizar o uso de embalagens descartáveis e melhorar
a estrutura de recolhimento dos resíduos recicláveis, são alternativas viáveis a serem
implementadas.
Palavras-chave: Inventário de emissões; Mudanças climáticas; Neutralização.

1. Introdução
O aumento na concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) e o consequente aumento no
aprisionamento de calor no globo terrestre, tem contribuído para potencializar o fenômeno das mudanças
climáticas e suas consequências negativas ao meio ambiente. O aumento na emissão desses gases, vem
acirrando esforços por parte de nações e organizações na busca de mitigar os danos severos causados
pelas mudanças climáticas. O Brasil tem importância expressiva nesse cenário e, nesse contexto, firmou
em 2009, o compromisso voluntário de reduzir suas emissões de GEE entre 36,1% e 38,9% até 2020 –
Política Nacional de Mudanças Climáticas - PNMC, Lei nº 12.187/2009 (BRASIL, 2009).
Atividades antrópicas, dentre elas a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, têm
aumentado a emissão dos denominados GEE, como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e o óxido
nitroso (N2O), tornando cada vez mais incisivo o apelo da sociedade por medidas que visem compensar
ou neutralizar as emissões desses gases por parte de empresas e organizações. A partir da quantificação
dessas emissões, ações que visem a neutralização podem ser adotadas e, o inventário de GEE apresentase
como ferramenta primordial na busca de direcionar medidas efetivas de mitigação. A quantificação das
emissões permite balizar de maneira focada e precisa a compensação e redução dessas emissões
(ALVES, 2014).
Uma alternativa pela qual estes gases serão removidos da atmosfera e que é utilizada por diversas
empresas e organizações, é a compensação, sobretudo, por meio do plantio de árvores (ALVES, 2014).
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O papel das florestas se torna fundamental nesse cenário, pois atuam como sumidouros de carbono, a
partir de sua fixação pela biomassa, passando assim a atribuí-las valor de mercado (HASSAN, 2009).
Nesse contexto, desde 2010 a Universidade Federal de Viçosa (UFV) assume seu papel de
responsabilidade ambiental frente às mudanças climáticas, por meio do Programa Carbono Zero, uma
parceria entre o Departamento de Engenharia Florestal (DEF) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PEC).
Um dos objetivos do Carbono Zero é a quantificação de emissões de GEE gerados em função
da Semana do Fazendeiro, e por meio do inventário, promover a neutralização destas emissões, além de
propor medidas de redução das mesmas para as edições posteriores do evento. Dessa forma, o inventário
de GEE realizado, permitiu conhecer o perfil de emissões da 86ª Semana do Fazendeiro.
Neste sentido, o objetivo do estudo foi realizar o inventário de GEE da 86ª Semana do
Fazendeiro, o cálculo da compensação das emissões por meio do plantio de mudas de espécies florestais
e frutíferas e a identificação de medidas de redução das emissões no evento.
2. Material e Métodos
O projeto foi realizado no campus-sede da UFV na cidade de Viçosa, local onde é realizado
anualmente a Semana do Fazendeiro, tradicional evento realizado desde 1929. O campus está localizado
na Zona da Mata Mineira, entre as coordenadas geográficas 42° 52’W e 42° 50’W de longitude e 20°
44’S e 20° 47’S de latitude (PORTES et al, 2009).
A realização do inventário de emissões de GEE foi baseada na metodologia do Guia de
Inventários de Gases de Efeito Estufa do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Além
deste, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR ISO 14064 – Greenhouse
gases e o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), também serviram de suporte no
processo de quantificação e preparo de inventário de emissões e remoções de GEE.
Primeiramente, foi feito a definição dos limites organizacional e operacional das fontes de
emissão, que possibilitou o levantamento das principais atividades realizadas na 86ª Semana do
Fazendeiro. Foram contabilizadas as emissões de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido
nitroso (N2O) das atividades realizadas no evento. Ao final, os resultados foram convertidos para a
unidade padrão tCO2e, de acordo com o Potencial de Aquecimento Global (PAG) de cada gás.
Para a definição do limite operacional, três escopos foram definidos, nos quais as emissões foram
enquadradas em diretas, indiretas e outras emissões indiretas, compondo os escopos 1, 2 e 3,
respectivamente. Posteriormente, procedeu-se a coleta de dados e o cálculo das emissões de GEE.
No escopo 1 foram computados os dados de combustão móvel dos veículos internos; combustão
estacionária, referente a biomassa e gás liquefeito de petróleo e pecuária. No escopo 2 foram
consideradas o consumo de energia elétrica na área do evento e pela Estação de Tratamento de Água da
UFV, bem como o tratamento de efluentes. Já no escopo 3, foram quantificadas as emissões do
deslocamento de veículos externos à UFV; combustão estacionária, oriundas das atividades do preparo
de alimentos na praça de alimentação e nas lanchonetes; resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos
gerados pelos participantes do evento. As emissões do plantio também foram incluídas no inventário,
oriundas do transporte de mudas e adubação nitrogenada.
A neutralização do evento ocorrerá em um horizonte de 30 anos, considerando a biomassa tanto
da parte aérea quanto abaixo do solo, ao adotar o estoque de 180 Kg de CO2 por árvore, ou seja, 6 Kg
desse mesmo gás, por árvore a cada ano.
O mapeamento e coleta de dados de todas as fontes emissoras, permitiu identificar as maiores
fontes emissoras e a elaboração de alternativas para a redução dessas emissões para as próximas edições
do evento.
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3. Resultados e Discussão
3.1. Inventário de GEE da 86ª Semana do Fazendeiro
O inventário de GEE realizado para a 86ª Semana do Fazendeiro, apresentou uma emissão total
de 69,88 tCO2e., sendo que a contribuição de cada escopo pode ser verificada na Figura 1.

Figura 1 – Contribuição de cada escopo para a emissão total de GEE da 86ª Semana do Fazendeiro.

No escopo 1, as atividades que mais contribuíram para as emissões foram a combustão
estacionária, totalizando 3,851 tCO2e., e a combustão móvel, com 3,646 tCO2e. A queima de biomassa
resulta em emissões consideradas neutras, uma vez que o CO2 liberado na combustão da biomassa é
igual ao carbono retirado da atmosfera durante a fotossíntese (GHG PROTOCOL BRASIL, 2016), e,
por essa razão, é considerado “carbono neutro” e não compõe o total de GEE emitidos.
Ao considerar o Escopo 2, a maior fonte de emissão foi referente à energia elétrica, totalizando
2,820 tCO2e.
A principal fonte de emissão da 86ª Semana do Fazendeiro está compreendida no Escopo 3,
representada pela decomposição de resíduos sólidos, perfazendo um total de 45,601 tCO2e., ou seja,
65,3% das emissões.
As emissões de GEE referentes à cada atividade do evento estão indicadas na Tabela 1.
3.2. Neutralização das emissões de GEE
A promoção do “sequestro de carbono” pelas árvores é uma alternativa para a remoção das
emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. O inventário de GEE da 86ª Semana do Fazendeiro
permitiu quantificar o número de árvores necessárias para compensar ou neutralizar estas emissões. A
partir desta ferramenta, foi possível calcular o número de árvores necessárias para neutralizar ou
compensar as emissões do evento. Foram necessárias 388 árvores para neutralizar as 69,883 tCO2e.
emitidas durante o evento.
Sobre o valor final encontrado para o número de árvores necessárias para a neutralização, foi
realizado um acréscimo de 20%, de forma a compensar possíveis perdas (mortalidade) que podem
ocorrer ao longo do desenvolvimento das mudas. Sendo assim, 467 árvores são necessárias para
neutralizar as emissões do evento. No total, 500 mudas foram plantadas, 450 de espécies nativas e 50
espécies frutíferas. As mudas foram doadas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o plantio foi
realizado em dezembro de 2015, no Espaço Aberto de Eventos da UFV.
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Tabela 1 – Emissões totais da 86ª Semana do Fazendeiro, em tCO2e., e contribuição de cada atividade
para o valor final de emissão
Escopo

Fonte de emissão
Atividade
Combustão móvel

1

Combustão estacionária
Pecuária

Emissão Contribuição
Origem
Veículos
internos
Biomassa

(tCO2e.)

(%)

3,64

5,2

3,69

5,3

GLP da UFV

0,15

0,2

Organização

1,56

2,3

9,06

13,0

Campus

2,82

4,0

Campus

0,96

1,4

3,78

5,4

9,44

13,5

2,01

2,9

45,60

65,3

57,05

81,6

69,88

100

Subtotal – Escopo 1
Energia elétrica
2

Efluente
Subtotal – Escopo 2
Combustão móvel

3

Combustão estacionária
Resíduos sólidos
Subtotal – Escopo 3
TOTAL

Veículos
externos
GLP do
comércio
Campus+Gráfica

3.3. Medidas de redução das emissões de GEE
De posse do conhecimento do perfil de emissões do evento, é possível identificar as fontes que
mais contribuíram para as emissões e, a partir desses dados, traçar estratégias no sentido de direcionar
ações e esforços para o controle e, consequentemente, a redução das emissões oriundas destas fontes.
Nessa perspectiva, ao considerar as principais fontes de emissão da 86ª Semana do Fazendeiro,
é possível traçar medidas de redução dessas emissões de GEE de modo a mitigar o impacto das mudanças
climáticas, em eventos posteriores.
Quanto à principal atividade geradora de GEE, a decomposição de resíduos sólidos, podem-se
destacar as seguintes ações: incentivar a coleta seletiva no campus, a fim de minimizar o volume de
resíduos sólidos descartado no meio, favorecendo maior reciclagem dos materiais; minimizar a
utilização de embalagens descartáveis, bem como garrafas de água e copos; melhorar a estrutura de
recolhimento dos resíduos recicláveis.
Para a combustão móvel, seria aplicável medidas como, otimizar as rotas traçadas pelos veículos
de responsabilidade da UFV que circulam no campus ao longo do evento, bem como promover a
substituição do tipo de combustível utilizado nos veículos internos da UFV, optando preferencialmente
pela utilização de álcool. Além disso, torna-se viável favorecer a contratação de transportes coletivos
para a locomoção de expositores das barracas a convite da UFV, vindos de uma mesma cidade, para
assim reduzir o número de veículos que transportaria estas pessoas do mesmo local.
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Com relação à combustão estacionária, indica-se priorizar a utilização de biomassa em
detrimento do uso de gás liquefeito de petróleo.
Em relação ao consumo de energia elétrica, aconselha-se favorecer o uso de lâmpadas
econômicas, reduzindo assim o consumo de energia elétrica bem como otimizar a utilização de lâmpadas
e equipamentos eletrônicos durante o evento. Outra medida passível de ser adotada, seria a promoção de
ações de conscientização do público participante e dos organizadores para o uso consciente de água,
evitando desperdícios e reduzindo o consumo, com isso o volume de água tratada diminuiria, acarretando
em menor consumo de energia elétrica.
4. Conclusões
A principal fonte emissora da 86ª Semana do Fazendeiro foi a decomposição de resíduo sólidos
do campus, equivalente à 65% do total de emissões.
A neutralização do evento ocorrerá em um horizonte de 30 anos, a partir do plantio de 467 mudas
de espécies florestais nativas.
O inventário de GEE da 86ª Semana do Fazendeiro permitiu, além de quantificar o número de
árvores necessárias para compensar as emissões, identificar as principais fontes emissoras e assim,
identificar medidas para redução destas emissões.
As medidas de mitigação devem ser tomadas o quanto antes, a fim de diminuir as emissões
decorrentes de eventos de grande porte. É recomendado modificar o cenário atual, buscando a realização
de um evento com baixa emissão de carbono, contribuindo assim para a redução dos efeitos das
mudanças no clima.
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Resumo

As árvores apresentam afilamento do fuste que pode ser expresso com o uso de modelos de
regressão. Existem técnicas de inteligência artificial que têm apresentado resultados superiores
a modelos tradicionais, como é o caso das redes neurais artificiais (RNA’s). As RNA’s são
unidades computacionais que possuem processamento simples, são paralelas e interconectadas
com diversas vias de comunicação, assemelhando com o neurônio biológico. Dessa forma, esse
trabalho teve como objetivo estimar o afilamento do fuste de árvores de Eucalytus sp. com o
uso de redes neurais artificiais e verificar o melhor algoritmo para treinamento. Foram
utilizados dados de 2.289 clones de Eucalytpus sp. Os dados foram processados no software
Matlab R2016a. Os dados foram divididos em 70% para treinamento, 15% validação e 15%
para teste. Treinou-se 3000 RNA’s com os seguintes algoritmos: Backpropagation LevenbergMarquardt (LM), Resilient Backpropagation (RP) e BFGS Quasi Newton (BFGN). O critério
de avaliação para a escolha do melhor algoritmo foi a análise gráfica dos resíduos, o gráfico
entre os valores observados versus valores estimados e a raiz quadrada do erro médio (RMSE Root Mean Square Error). As redes neurais artificiais foram precisas em estimar o afilamento
dos fustes de Eucalyptus sp. A RNA treinada com o algoritmo Backpropagation LevenbergMarquardt forneceu estatísticas mais precisas do que as redes treinadas com os algoritmos
Resilient Backpropagation e BFGS Quasi Newton.
Palavras-chave: Inteligência artificial; Taper; Análise de regressão.

1. Introdução
O decréscimo do diâmetro da árvore ao longo do fuste ou o seu afilamento é conhecido como
taper. Este pode sofrer variações dependendo da espécie ou material genético, espaçamento, práticas
de desbastes e da capacidade produtiva do local em que a árvore se encontra (CAMPOS; LEITE,
2013).
O afilamento do fuste pode ser representado por diversos modelos de regressão, que permitem
estimar o diâmetro em qualquer altura ao longo do fuste, com o uso das variáveis DAP e altura total.
(CAMPOS; LEITE, 2013). Porém, de forma a garantir uma maior exatidão nas estimativas, esses
modelos devem ser ajustados levando em conta a idade, o espaçamento, material genético e o sítio que
são os fatores que influenciam na forma da árvore, podendo gerar um número muito alto de modelos.
Contudo, técnicas computacionais que utilizam inteligência artificial, como as redes neurais
artificiais têm demonstrado resultados superiores aos modelos de regressão em diversos trabalhos
(GORGENS, 2009; SILVA et al. 2009; DIAMANTOPOULOU, 2005), podendo incorporar todos
esses fatores em uma única estrutura. O que mostra ser uma alternativa de uso para estimar o
decréscimo de diâmetro ao longo dos fustes das árvores. As redes neurais artificiais são unidades
computacionais que possuem processamento simples. São paralelas e interconectadas com diversas
vias de comunicação. Ela se assemelha com o neurônio biológico (SIMÕES; SHAW, 2007). A rede
neural extrai seu poder computacional de sua estrutura paralela e distribuída, possui habilidade de
aprender e consegue generalizar o conhecimento adquirido. Essa capacidade da rede neural, a torna
capaz de solucionar problemas complexos (HAYKIN, 2001).
Esse trabalho teve como objetivo estimar o afilamento do fuste de árvores de Eucalytus sp.
com o uso de redes neurais artificiais e testar diferentes algoritmos de treinamento.
2. Material e Métodos
Os dados foram provenientes de 2289 árvores de clones de Eucalytpus sp. Os indivíduos
tiveram mensurações do diâmetro à 1,3 metros do solo (DAP), altura total (HT), diâmetro medido à
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várias alturas do fuste comercial considerando um diâmetro mínimo de 5cm (Di), diferentes alturas ao
longo do fuste seguindo o padrão de 0; 0,5; 1,5 e por seguinte de 1 em 1 metro até atingir o diâmetro
mínimo de 5cm (hi). As variáveis do povoamento estão descritas na Tabela 1.
Tabela 1 – Variáveis utilizadas nos treinamentos das RNA’s(Fonte: os autores).
Variáveis
Qualitativas

Contínuas

Tipo

Quantidade

Mínimo

Média

Máximo

Projeto

Entrada

2

-

-

-

Espaçamento

Entrada

2

-

-

-

Clone

Entrada

4

-

-

-

Idade (anos)

Entrada

-

6.24

8.90

10.69

DAP (cm)

Entrada

-

7.32

20.55

29.92

HT (m)

Entrada

-

13.56

31.02

40.80

Di (cm)

Saída

-

5.09

15.50

39.15

Hi (m)

Entrada

-

0.00

11.22

38.00

Os dados da Tabela 1 serviram de entrada e saída para o treinamento das redes neurais
artificiais (RNA’s). O processamento dos dados foi realizado no software Matlab R2016a. A
arquitetura escolhida foi a perceptron de múltiplas camadas (Multilayer Perceptron), constituída por
sete neurônios na camada de entrada, camada intermediária com 21 neurônios e camada de saída com
um neurônio. A função de ativação da camada intermediária foi a logarítmica e na camada de saída a
função linear.
Os dados foram normalizados em intervalos de 0 a 1 para uma maior confiabilidade e rapidez
no treinamento, utilizando para isso a função mapminmax do Matlab, e divididos em 70% para
treinamento, 15% para validação e 15% para teste.
Os critérios de parada escolhidos foram o erro igual a zero, earlyetoopping (interrupção
precoce) ou até atingir um número máximo de iterações igual a 1.000. Foram utilizadas seis iterações
para verificação do erro.
Foram treinadas 3.000 RNA’s utilizando os seguintes algoritmos: Backpropagation
Levenberg-Marquardt (LM), Resilient Backpropagation (RP) e BFGS Quasi Newton (BFGN). Para
cada algoritmo foram treinadas 1.000 redes e avaliadas separadamente de forma a caracterizar a rede
que obteve o melhor ajuste dos pesos. Posteriormente, foram avaliadas em conjunto para identificar o
algoritmo que apresentou o melhor desempenho.
O critério de escolha na avaliação do melhor algoritmo foi a análise gráfica dos resíduos, o
gráfico de relação entre o Di observado e o Di estimado, correlação entre o Di observado e estimado
(r) e a raiz quadrada do erro médio (RMSE) em porcentagem.
3.Resultados e Discussão
Os resultados das estatísticas, correlação (r) entre o Di observado e Di estimado e RMSE (%),
obtidos pelas redes neurais escolhidas para cada algoritmo, durante a fase treinamento, validação e
teste encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2 – Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho das RNA’s escolhidas com os diferentes
algoritmos nas fases de treinamento, validação e teste(Fonte: os autores).
Estatísticas do treinamento
RNA
1

Treinamento

Teste

RMSE (%)

r

RMSE (%)

r

3,07

99,73

3,69

99,66
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2

5,48

99,17

5,40

99,15

3

3,54

99,65

3,37

99,65

Verifica-se que todas as RNA’s apresentaram alta correlação e baixo RMSE% para os
conjuntos de dados de treinamento e teste. A RNA 1 obteve melhor desempenho em praticamente
todos os conjuntos, apresentando maior valor de RMSE% para o conjunto de testes com relação à
RNA 3. A RNA 2 apresentou estatísticas inferiores em todos os conjuntos de dados comparados às
demais RNA’s.
Na Figura 1 são apresentados os gráficos de dispersão residual em porcentagem com relação
ao Di estimado nas fases de treinamento (Figura1-A; B; C) e validação (Figura1- D; E; F) para a
RNA1, RNA2 e RNA3.

Todas as RNA’s obtiveram boa distribuição residual sem apresentar tendenciosidade nas
estimativas. A RNA1 (Figura1-A; D), apresentou dispersão residual mais próxima a reta de erro zero,
seguida da RNA3 (Figura1-C; F).
4. Conclusões
A RNA 1 que foi treinada com o algoritmo Backpropagation Levenberg-Marquardt forneceu
estatísticas mais precisas do que as treinadas com os algoritmos Resilient Backpropagation e BFGS
Quasi Newton.
Todas as RNA’s estudadas nesse trabalho podem ser usadas para estimar o decréscimo do
diâmetro do fuste de eucalipto.
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Resumo
As RNAs têm sido apresentadas atualmente como uma alternativa em relação às técnicas de
regressão no manejo dos recursos florestais, com diversos trabalhos realizados com o objetivo
de generalizá-las e contemplar diversas situações, principalmente para a estimação do volume
de árvores. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou a comparação do desempenho das redes
neurais artificiais em relação a funções de afilamento usualmente utilizadas para a estimativa do
diâmetro e volume na altura relativa das seções ao longo do fuste para povoamento de um híbrido
de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis. Assim, foram treinadas 500 redes MLP,
feedfoward, através do algoritmo backpropation para serem comparadas a quatro modelos de
taper. As medidas de precisão usadas para avaliar o desempenho dos diferentes modelos e redes,
foram a correlação entre os valores reais e os estimados (rYŶ%), a Raiz do Erro Quadrado Médio
(RMSE%), o histograma de frequência dos erros percentuais, além das estatísticas das diferenças
dos desvios dos valores reais e os estimados. As técnicas foram avaliadas com base na pontuação
em um ranking. Assim, a melhor RNA apresentou 12 neurônios na camada oculta e obteve um
melhor desempenho se comparada ao melhor modelo de taper, o de Schöepfer, tanto nos
parâmetros estatísticos quanto na distribuição da frequência dos erros, com menor tendência a
superestimavas para ambas variáveis.
Palavras-chave: inteligência artificial; taper; backpropagation.

1. Introdução
Conhecer o volume em povoamentos florestais é de suma importância para fins comerciais, uma
vez que, a obtenção de multiprodutos da madeira é uma alternativa atraente para o planejamento
florestal, por resultar em um melhor aproveitamento da produção, maximização de lucros do
empreendimento e redução do impacto gerado diante de oscilações do mercado sobre determinado
produto (MARTINS et al., 2016). Neste sentido, a cubagem é o meio mais usual para essa finalidade.
Porém esta atividade é onerosa, sendo utilizadas as equações volumétricas, funções de afilamento e fator
de forma para sua estimativa (SCHRÖDER et al., 2013).
Vários pesquisadores têm buscado obter modelos que descrevam com exatidão o perfil do fuste
de árvores. No entanto, alguns problemas podem ser detectados nos modelos de taper, como exemplo,
dificuldade de descrever precisamente toda a extensão do fuste devido às diferentes formas geométricas
que o tronco se assemelha, bem como, equações que descrevem satisfatoriamente o afilamento do fuste
podem resultar em baixa exatidão para altura e volume (CAMPOS e LEITE, 2013). Diante dessas
dificuldades, as redes neurais artificiais (RNA) vêm se destacando no campo da estimativa, como uma
alternativa à análise de regressão convencionalmente aplicada, dada à sua flexibilidade no treinamento
e modelagem das relações entre variáveis (BINOTI et al., 2014).
Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos visando à adaptação e parametrização das RNA para
diversas situações, como a estimação do volume de árvores (SILVA et al., 2009), crescimento e
produção (BINOTI, 2010), afilamento do fuste (SOARES et al., 2012), modelos hipsométricos e
modelagem da distribuição diamétrica (BINOTI et al., 2012), entre outras aplicações. Dado o potencial
de uso das RNA como alternativa à regressão convencional, o presente estudo teve por objetivo a
comparação do desempenho das redes neurais artificiais em relação a funções de afilamento usualmente
utilizadas para a estimativa do diâmetro relativo ao longo do fuste e volume de árvores.
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2. Material e Métodos
Os dados para a realização deste estudo, são provenientes de um povoamento de um híbrido de
Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis, localizado no município de Grão Mogol, inserido na Bacia
Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais, obtidos em um talhão de 16,73 ha, com
8 anos de idade, plantados no espaçamento 3,5 por 2,5 m.
Foi realizada a cubagem rigorosa de 112 árvores, considerando os diâmetros nas alturas relativas
de 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 2,0; e em seguida de 1,0 em 1,0 metro até o diâmetro mínimo comercial
de 4 cm, pelo método de Smalian. Quatro modelos de taper foram utilizados para estimativa dos
diâmetros em cada seção e suas respectivas integrais para cálculo do volume. Todas as equações de
taper foram ajustadas no software RStudio 2016:
Kozak et al. (1969)
Schoepfer (1966)
Demaerschalk (1972)
Ormerod (1973)

d 2
h
h 2
) =β0 +β1 ( ) +β2 ( ) +ε
DAP
Ht
Ht
d
h
h 2
h 3
h 4
h 5
=β0 +β1 ( ) +β2 ( ) +β3 ( ) +β4 ( ) +β5 ( ) +ε
DAP
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht

(

d 2
) =102β0 DAP(2β1-2) Ht2β2 (Ht-h)2β3 +ε
DAP
d 2
Ht-h 2β1
(
) =(
) +ε
DAP
Ht-1,3
(

Em que: d = diâmetro com casca na altura h (cm); DAP =diâmetro com casca (cm), a 1,3m de altura; h
= altura comercial (m); Ht = altura total (m); βk = parâmetros (k = 0, 1, 2...5); ε = erro aleatório.
Foram treinadas 500 Redes Neurais MLP (Multilayer perceptron), com um ciclo de 1000
interações cada e pesos iniciais aleatórios. As redes foram treinadas com o software MATLAB® R2015a
(MATLAB, 2015) através do Toolbox de Redes Neurais. O algoritmo utilizado foi o de retropropagação
do erro (backpropagation). As MLPs treinadas continham uma camada constituída por três neurônios
de entrada (h, DAP e Ht), uma camada oculta e um neurônio saída (diâmetro na altura relativa h, di).
Para o cálculo do número de neurônios na camada oculta, foi utilizada a equação (DOAN e LIONG,
2004): 𝑁𝑁ൌ𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑔𝑔𝑒𝑒𝑟𝑟ሺ𝑛𝑛/2+√𝑅𝑅), onde n é o número de neurônios de entrada (de 2 a 6) e R é o tamanho
do conjunto de dados.
Foram utilizados 70% dos dados para treinamento, 15% para teste e 15% para validação. As
medidas de precisão usadas para avaliar o desempenho das diferentes técnicas, foram a correlação entre
os valores reais e os estimados (rYŶ%), a Raiz do Erro Quadrado Médio (RMSE%) e o histograma de
frequência dos erros percentual (onde os valores negativos no gráfico indicam superestimação e
positivos subestimação), com o auxílio do programa Microsoft Excel® 2013.
Os critérios para cômputo dos desvios foi elaborado para o ranking e avaliação do desempenho
das diferentes técnicas, visando estimar os volumes ao longo das seções do fuste e totais das árvores
(Tabela 1). Assim, a equação que apresentou melhores resultados recebeu menor valor de pontuação em
seu somatório, em que o menor valor de cada critério (em módulo) recebeu menor nota e o maior valor,
a maior nota.
Tabela 1 - Critérios utilizados para validação das diferentes técnicas. (Fonte: Schikowski et al., 2015).
Variáveis
(∑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 ) ⁄ 𝑁𝑁
0,5
(∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 -D)2
Desvio-padrão das diferenças (SD)
[
]
(N-1)
Soma do quadrado dos resíduos relativo (SSRR)
∑(𝐷𝐷𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 )/𝑦𝑦𝑖𝑖 )2
Porcentagem dos resíduos (RP)
[∑(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 /𝑦𝑦𝑖𝑖 ) .100]/𝑁𝑁
Em que: Diffi = (yi -Ŷ, na altura hi) é o desvio dos diâmetros ou volumes; yi = diâmetro ou volume total ou
comercial até o diâmetro i da árvore; Ŷ = diâmetro ou volume estimado na altura h i; N = número de árvores.
Desvio (D)

Critérios
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3. Resultados e Discussão
Os resultados do desempenho dos modelos de taper podem ser vistos na Tabela 2. O modelo
que melhor se ajustou aos dados apresentados foi o de Schöepfer, com menor valor no ranking,
considerado um modelo polinomial de quinto grau. Mesmo que o mesmo modelo tenha empatado com
o de Ormerod, nas estatísticas para volume, ele obteve o melhor desempenho. Parte da sua eficácia pode
ser explicada devido ao maior número de parâmetros inseridos no modelo, o que evidencia uma melhor
definição da forma do tronco para o clone estudado. Mendonça et al. (2007), observaram que o modelo
de Ormerod e Schöepfer são os melhores em estimar o volume do que a altura comercial da árvore,
sendo o de Schöepfer o mais acurado. O modelo de Demaerschalk apresentou valores próximos ao de
Schoepfer, o que também demonstra sua eficácia conforme resultados obtidos por Môra et al. (2014),
em que ele foi o melhor e superior ao de Ormerod e Kozak.
Tabela 2 - Parâmetros e critérios para avaliação das variáveis di (diâmetro na altura hi) e vi (volume na
altura hi), além do ranking sumarizado dos modelos de taper ajustados. (Fonte: os autores).
Modelos
Kosak
Schöepfer
Demaerschalk
Ormerod
Modelos
Kosak
Schöepfer
Demaerschalk
Ormerod
Modelos
Kosak
Schöepfer
Demaerschalk
Ormerod

β0
1,2009
1,1614
0,0632

β1
-2,2063
-3,2579
0,9171
0,7774

D
-8,4526
-7,0010
8,1972
9,8390

SD
145,6734
89,8992
192,2979
139,9320

D
-0,0415
-0,4365
0,0013
0,0008

SD
0,3159
3,7433
0,2859
0,1861

β2
1,0583
13,6834
-0,7933

Parâmetros
β3
β4
-32,2839
0,8488

33,9366

Critérios (di)
RP
-107,9411
-66,1185
150,1131
120,2435
Critérios (vi)
SSRR
RP
576,7299
-1066,839
69,3440
-190,5092
137,5067
414,7367
119,8108
310,3576
SSRR
41,8641
30,8165
37,0182
32,4099

β5
-13,2447

(rYŶ%)
98,63
98,90
98,73
98,53

RMSE%
9,11
8,16
8,69
9,22

Ranking
19
8
16
17

(rYŶ%)
98,36
99,03
98,82
98,60

RMSE%
23,96
17,31
18,57
19,04

Ranking
22
12
14
12

Com relação as RNAs treinadas, foram selecionadas duas redes que obtiveram os melhores
resultados de treino, validação e teste, acima de 99% de correlação e função de ativação
Tangente/Sigmoide. Isto demonstra que as redes conseguiram generalizar sem apresentar overfitting, o
que é satisfatório por evitar ruídos indesejáveis na rede (HAYKIN, 2001). As duas redes apresentaram
ótimos resultados se comparado com o melhor modelo de taper selecionado (o modelo de Schöepfer),
com uma diminuição percentual de 3,27% para di e de 6,07% para vi, na Raíz do Erro Quadrado Médio
(RMSE%). Apesar das principais medidas de precisão apresentarem valores próximos para ambas as
redes, a RNA que obteve melhor desempenho foi a Rede 3-12-1, com 12 neurônios na camada oculta
conforme valores no ranking (Tabela 3). Schikowski et al. (2015), em estudo com Eucalyptus sp.,
verificou os melhores resultados com RNAs (MLP) que continham 8 neurônios na camada oculta, em
comparação a dois modelos de taper, com erros acima de 5% e, portanto, maiores aos apresentados neste
trabalho. Ambas as técnicas se mostraram mais eficazes em estimar, com menores erros, os diâmetros
nas diferentes alturas relativas do que os volumes.
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Tabela 3. Análise das estatísticas apresentadas para as duas redes selecionadas, tanto para estimativa
dos diâmetros (di) quanto para o volume (vi), nas diferentes alturas relativas (hi). (Fonte: os autores).
Redes
MLP 3-8-1
MLP 3-12-1
Redes
MLP 3-8-1
MLP 3-12-1

D
-0,8149
-0,3346

SD
18,7823
21,6688

D
-0,0012
0,0004

SD
0,0253
0,0331

Estatísticas (di)
RP
-16,5892
-8,0833
Estatísticas (vi)
SSRR
RP
34,4204
-52,1996
32,5855
-26,0594
SSRR
8,8860
8,5676

(rYŶ%)
99,56
99,56

RMSE%
4,90
4,89

Ranking
8
9

(rYŶ%)
99,29
99,29

RMSE%
11,26
11,24

Ranking
10
7

Em análise ao histograma de frequência dos erros, as RNAs evidenciam um comportamento
menos tendencioso em comparação ao melhor modelo de taper escolhido (Figura 1). Observa-se que o
modelo de taper possui uma forte tendência a superestimação e leve tendência a subestimação dos
diâmetros e volumes, mesmo que os erros estejam concentrados majoritariamente na área central do
gráfico. Nesse sentido, a Figura 2 evidencia que os maiores percentuais dos erros estão concentrados
nos intervalos de -11 a 13 para di e -23 a 13 para vi. Com relação a RNA, nota-se que houve uma
distribuição simétrica dos erros e uma maior concentração deles na área central do gráfico se comparado
com o modelo de taper, com melhores estimativas para o di. Os erros se concentraram nos intervalos de
-5 a 7 para di e -11 a 13 para vi, o que revela a sua superioridade se comparada ao modelo de taper.
Apesar da sua eficiência, a RNA mostrou uma forte tendência a superestimar o volume, diferente do
que ocorreu com o diâmetro. Este comportamento foi semelhante ao encontrado por Souza (2013), onde
as RNAs conseguiram explicar com maior acurácia a forma do fuste e maior concentração dos erros na
área central do gráfico, se comparado ao modelo de Garay, com intervalos variando de -4 a 12 para di.
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Figura 1 - Histograma de frequência dos erros do melhor modelo de taper e a rede a melhor RNA
referente aos diâmetros (di) e volumes (vi) nas alturas relativas (hi). (Fonte: os autores).
4. Conclusões
Ambas as técnicas obtiveram ótimas estimativas para as duas variáveis estudadas, sendo a RNA
com 12 neurônios na camada oculta a melhor técnica para o clone. A equação de Schöepfer apresentou
forte tendência de superestimavas tanto para os diâmetros quanto para os volumes, diferentemente ao
que ocorreu na RNA, que apenas obteve um comportamento semelhante para os volumes.
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Resumo
Objetivou-se neste trabalho avaliar e comparar a utilização de redes neurais artificiais (RNA) e redes
neuro fuzzy (RNF) na estimativa de volume comercial de eucalipto. Os dados foram provenientes de 1.820
árvores, onde mensurou-se as variáveis diâmetro a 1,3 m do solo (DAP) e altura total (Ht). Obteve-se o volume
até o diâmetro mínimo comercial de 4 cm com casca, por meio da cubagem rigorosa, conforme o método de
Smalian. Posteriormente, os dados foram processados no software Matlab. O critério de avaliação das técnicas
consistiu na análise gráfica do histograma dos resíduos em porcentagem, no gráfico de relação entre o volume
observado e o estimado, na correlação entre o volume observado e estimado (r) e na raiz quadrada do erro médio
(RMSE - Root Mean Square Error). De acordo com as estatísticas analisadas para verificar a precisão das
técnicas nos processamentos dos dados, pode-se observar que as duas técnicas computacionais estudadas podem
ser utilizadas para estimar o volume comercial de eucalipto. A RNF e a RNA obtiveram estatísticas semelhantes,
visto que a RNF apresentou-se melhor desempenho no treinamento e a RNA na validação.

Palavras-chave: Técnicas computacionais, funções de pertinência, regressão
1. Introdução
O volume de árvores individuais geralmente é estimado por equações de volume ou de
afilamento (OLIVEIRA et al., 2009). O volume que é obtido de árvores cubadas rigorosamente é
usado, com variáveis mais fáceis de serem mensuradas, como altura total e o diâmetro medido a 1,30
m do solo (DAP), para gerar equações utilizadas na estimativa dos volumes das árvores das parcelas
do inventário florestal.
Técnicas computacionais que utilizam inteligência artificial, como as redes neurais artificiais
tem demonstrado resultados superiores aos modelos de regressão, como os encontrados nos estudos
realizados por Gorgens, 2009, Silva et al., 2009, Diamantopoulou, 2005. Outra técnica computacional,
passível de ser aplicada nas Ciências Florestais e que necessita ser analisada, é a rede neuro fuzzy
(RNF).
As redes neurais artificiais são unidades computacionais que possuem processamento simples.
São paralelas e interconectadas com diversas vias de comunicação, ela se assemelha em com o
neurônio biológico (SIMÕES; SHAW, 2007).
Os sistemas neuro-fuzzy são arquiteturas para representar e processar o conhecimento de
forma clara e de fácil interpretação a partir da lógica fuzzy e que aproveitam a capacidade de
aprendizado das redes neurais artificiais (CASTANHO, 2007). Esse modelo híbrido que combina
lógica fuzzy com redes neurais, objetiva-se a criar um modelo mais poderoso em termos de
interpretação, aprendizado e estimativa de parâmetros, obtendo, dessa maneira, melhores resultados.
Isso é devido à junção do conhecimento explícito de um especialista e o conhecimento implícito
inerente a um conjunto de dados (BALEEIRO, 2007). A rede neuro-fuzzy incorpora características da
lógica fuzzy e das redes neurais, o que possibilita a extração de regras de dados numéricos (SIMÕES;
SHAW, 2007). Neste contexto objetivou-se com este trabalho, avaliar a utilização de redes neurais
artificiais e redes neuro fuzzy, na estimativa de volume comercial de eucalipto.
2. Material e Métodos
2.1 Obtenção de dados

459

Os dados utilizados no processamento foram de 1.820 árvores de eucalipto, onde foram
medidos os diâmetros a 1,3 m do solo (DAP), altura total (Ht). O volume comercial foi obtido por
meio da cubagem até o diâmetro mínimo de 4cm utilizando-se o método de Smalian.
2.3 Processamento utilizando a RNF
Realizou-se o processamento dos dados com a RNF utilizando o software Matlab R2013a,
com o módulo denominado ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System), integrante utilitário da
lógica difusa (Fuzzy Logic Toolbox), que consiste em uma implementação do método proposto por
Roger Jang (JANG, 1993).
Para implementação da ANFIS foi fornecida uma matriz de dados contendo duas
entradas (DAP, Ht) e uma saída (Volume comercial). Os dados foram separados em 70% para
treinamento 30% para validação da RNF.
Após o carregamento dos dados, é gerado o Fuzzy Inference System (FIS). Neste trabalho foi
escolhido para particionamento dos dados o método Grid Partition, com 3 funções de pertinência para
DAP e altura total, todas elas gaussianas, e para saída foi escolhida a função linear.
Como parâmetro para o treinamento, foi escolhido o método de treinamento híbrido, que
consiste na combinação do método backpropagation com o dos mínimos quadrados. Os critérios de
parada utilizados foram o erro igual a zero e o número de épocas igual a 300.
2.4 Processamento utilizando a RNA
O processamento dos dados com a RNA foi realizado no toolbox de redes neurais do software
Matlab R2013a. A arquitetura escolhida foi a Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP), constituída
por dois neurônios na camada de entrada (DAP e Ht), camada oculta com cinco neurônios e camada de
saída com um neurônio (Volume comercial). A função de ativação da camada oculta foi a tangente
hiperbólica e na camada de saída a função linear. O algoritmo de treinamento foi o Backpropagation
Levenberg-Marquardt com o numero de épocas igual a 1.000 e tempo máximo de cinco minutos pata
treinar a rede.
Os dados foram normalizados em intervalos de -1 a 1 para uma maior confiabilidade e rapidez
no treinamento, utilizando para isso a função mapminmax do matlab, e dividiu em 70% para
treinamento e 30% para validação.
2.5 Avaliação das técnicas
As técnicas foram primeiro avaliadas separadamente, de forma a caracterizar a performance
do treinamento e ajustes. Posteriormente foram avaliadas em conjunto para identificar a técnica
computacional que apresentou o melhor desempenho. Os critérios de avaliação consistiram em análise
gráfica do histograma dos resíduos, gráfico de relação entre o volume observado e o estimado,
correlação entre o volume observado e estimado (r) e a raiz quadrada do erro médio (RMSE - Root
Mean Square Error). Também, foram avaliadas as seguintes estatísticas: desvio médio (DM); média
das diferenças absolutas (MD); e desvio padrão das diferenças (DPD).
Com base nas análises estatísticas, ordenou-se as técnicas segundo o maior ou menor grau de
precisão, atribuindo os pesos 1 e 2 (MENDONÇA et al., 2007), conforme os resultados obtidos do
volume estimado em cada técnica computacional.
A técnica mais exato foi a que resultou em uma menor nota no somatório dos pesos atribuídos
a cada estatística avaliada. As estatísticas para avaliação das técnicas seguem na Tabela1.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 pode-se observar os resultados das estatísticas (correlação (r) e RMSE %) entre o
volume observado e estimado, obtidos pela RNF e RNA durante a fase treinamento e validação. Tanto
na fase de treinamento como na fase de validação, ambas as técnicas apresentaram um alto coeficiente
de correlação e um baixo RMSE.
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Tabela 1. Resultados obtidos na fase de treinamento e validação da RNF e RNA. As estatísticas
utilizadas na avaliação foram a correlação entre o volume observado e estimado pelas técnicas e o
RMSE em porcentagem.
Técnica

Treinamento

Validação

r

RMSE(%)

r

RMSE(%)

RNF

0,9918

5,03

0,9908

5,13

RNA

0,9915

5,12

0,9911

5,07

Na Tabela 2, são apresentadas as estatísticas do desvio médio (DM), média das diferenças absolutas
(MD) e desvio padrão das diferenças (DPD) para o conjunto de dados utilizados durante o treinamento
das técnicas. Verifica-se que a RNF apresentou resultados mais exatos para estimação do volume de
eucalipto nessa fase, comparada a RNA.
Tabela 2. Resultados das estatísticas do desvio médio (B), média das diferenças (MD) e desvio padrão
das diferenças (DPD) das estimativas de volume para eucalipto na fase de treinamento das técnicas.
Técnica

Treinamento

Total

DM

MD

DPD

RNF

-9,21E-09 (1)

9,25E-03 (1)

1,20E-02 (1)

3

RNA

4,33E-06 (2)

9,37E-03 (2)

1,22E-02 (2)

6

Analisando os resultados obtidos das estatísticas DM, MD e DPD apresentadas na Tabela 3,
para os conjuntos de dados que foram utilizados na validação das técnicas, verifica-se que a RNA
apresentou o melhor desempenho.
Tabela 3. Resultados das estatísticas do desvio médio (DM), média das diferenças (MD) e desvio
padrão das diferenças (DPD) das estimativas de volume para eucalipto na fase de validação das
técnicas.
Técnica

Validação

Total

DM

MD

DPD

RNF

3,29E-04 (2)

4,05E-03 (2)

1,24E-02 (2)

6

RNA

2,44E-04 (1)

3,99E-03 (1)

1,22E-02 (1)

3

A RNF e a RNA obtiveram estatísticas semelhantes, visto que a RNF apresentou-se melhor
desempenho no treinamento e a RNA na validação.
Na Figura 1 podem ser observados os gráficos da relação entre o volume observado e o
estimado e o histograma de freqüências dos erros em porcentagem para RNF e a RNA. Observa-se que
todas as técnicas apresentaram uma linearidade crescente, com os pontos passando próxima a linha de
45° nas fases de treinamento (Figura 1-A; B) e validação (Figura 1-C; D), indicando existir uma boa
relação entre o volume observado e o estimado. Ambas as técnicas não apresentaram tendenciosidade
aparentes (Figur1-E; F; G; H).
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Figura 1. Figuras dos gráficos da relação entre o volume observado e estimado e o histograma de
erros em porcentagem para fase de treinamento (A, C, E e G) e validação (B, D, F e H) da RNF e
RNA.
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Baleeiro (2007) trabalhou com modelagem neuro-fuzzy para estimar volume de eucalipto e
comparou os resultados obtidos com os do modelos tradicionais de Schumacher e Hall (1933) e Spurr
(1952). Concluiu que a modelagem neuro fuzzy mostrou mais eficiência em estimar o volume de
eucalipto do que os modelos tradicionais citados.
A tecnologia das RNAs é muito recomendada para previsão volumétrica de florestas plantadas
(SILVA et al., 2009), e bastante eficientes para estimação de altura de árvores de povoamentos de
eucalipto (BINOTI; BINOTI; LEITE, 2013).
Observou-se que, de acordo com as estatísticas analisadas para verificar a precisão das
técnicas nos processamentos dos dados para obtenção do volume comercial de eucalipto, ambas as
técnicas computacionais foram precisas.
4. Conclusões
A RNF e a RNA estudadas nesse trabalho podem ser utilizadas para estimar o volume
comercial de eucalipto.
A RNF apresentou estatísticas semelhantes as da RNA para estimar o volume comercial de
eucalipto.
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Resumo
Para que as florestas sejam exploradas de forma sustentável é fundamental o planejamento das
atividades a partir de técnicas e recursos disponíveis. Dentre as várias atividades de manejo
aplicáveis às florestas tropicais naturais brasileiras, o sistema de corte seletivo é o mais
recomendado.Os métodos de regulação florestal consistem na determinação da quantidade de
madeira a ser colhida, respeitando os objetivos da empresa ou organização florestal. Diante do
exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação do método de regulação para as
espécies de uma área no município de Porto Grande - AP, com intuito de proporcionar uma
estrutura de exploração ótima sob diferentes intensidades de corte. De modo geral, o método
BDq possibilitou obter alternativas de corte permitindo uma melhor exploração, otimizando a
produção madeireira da área. O cenário que melhor respondeu dentre as combinações testadas
foi o cenário 3, devido ao número de indivíduos aptos a atividades de dinâmica para o manejo
comercial ser maior do que as combinações do Cenário 1 e 2.
Palavras-chave: distribuição diamétrica, manejo florestal, floresta nativa.

1. Introdução
A Amazônia Brasileira ocupa uma área de 5 milhões de km², abrangendo mais de 50% do
território brasileiro, abrigando 32% de todas as florestas tropicais ainda existentes. De acordo com
Braz (2010), a exploração convencional de madeira na região Amazônica é uma realidade difícil de ser
mudada e vem aumentando nos últimos anos. Há décadas este tipo de exploração é realizada sem
critérios de sustentabilidade.
Para que as florestas sejam exploradas de forma sustentável é fundamental o planejamento
das atividades, para atingir os objetivos a partir das técnicas e recursos disponíveis. Dentre as técnicas
pode-se citar os métodos de regulação florestal, os quais segundo Piassi (2011) consiste na
determinação da quantidade de madeira a ser colhida, respeitando os objetivos da empresa ou
organização florestal.
O uso de um método de regulação florestal para o manejo tem o objetivo de sustentabilidade
do recurso madeireiro. No entanto, as espécies alvo do manejo florestal respondem de forma diferente
aos métodos que são aplicados.
Dentre os vários sistemas de manejo aplicáveis às florestas tropicais naturais brasileiras, o
sistema de corte seletivo é o mais recomendado, porque mantém a estrutura inequiânea da floresta
remanescente. O sistema de corte seletivo imita o processo de mortalidade natural, para apropriar-se
de estoque de madeira e dinamizar a sucessão florestal. Contudo, em um sistema de manejo
criteriosamente planejado e executado, o sistema seletivo consiste em remover árvores em todas as
classes de diâmetros, em amplitudes relativamente estreitas, de maneira a manter proporções corretas
de indivíduos nas classes diamétricas sucessivas, que é o método BDq proposto por Meyer (1952).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar a aplicação do método BDq para as
espécies de uma área no município de Porto Grande – AP.
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2. Material e Métodos
2.1. Caracterização da área de Estudo
A área de estudo localiza-se no assentamento Nova Canaã. A área apresenta vegetação
ombrófila densa de terras baixas e submontana (IBGE, 2012). O clima da região é do tipo Am
(equatorial super-úmido), segundo a classificação de Koppen. A temperatura média é 25 ºC, ocorrendo
pouca variação de temperatura durante o ano. A precipitação anual na região é de 2.300 mm, com
índice pluviométrico trimestral mais seco abaixo de 200 mm. O período mais chuvoso ocorre no
trimestre de março a maio (acima de 1.000 mm). A umidade relativa é alta, com valores entre 80 e
86% (TARDIN et al., 2009).
2.2. Amostragem
Os dados obtidos são provenientes de um estudo realizado por Aparício (2013), para
acompanhar a dinâmica de crescimento de espécies arbóreas em uma floresta ombrófila densa de terra
firme. Neste estudo foi realizado o inventário de prospecção (100%) em cinco parcelas de 100 x 100
m, sendo que para facilitar o monitoramento, cada uma foi subdividido em 100 subunidades de 10 x
10 m, onde foram medidos e identificados todos os indivíduos arbóreos com diâmetro a 1,3 m (DAP)
acima de 10 cm. Para avaliar a dinâmica de crescimento das espécies arbóreas e estrutura diamétrica,
foi utilizado como referência os inventários dos anos de 2010 à 2016.
2.3. Análise dos dados
Os indivíduos inventariados foram divididos em classes diamétricas definidas pela fórmula de
Sturges, conforme Higuchi et al. (2008):
𝐾𝐾 = 1 + 1,33 ∗ log(𝑛𝑛)

Em que: K = número de classes; n = número de indivíduos amostrados.
Determinadas as classes diamétricas, foi ajustada aos dados de frequência por classe de
diâmetro a seguinte função de distribuição:
ln 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀

Em que: Ln yi = logaritmo natural da média da frequência por classe de diâmetro, por hectare.
De modo a viabilizar o cálculo quando da inexistência de indivíduos em alguma das classes, somou-se
o número 1 como constante a todas as classes. Xi = centro de classe de diâmetro; 𝛽𝛽0 , 𝛽𝛽1 = parâmetros
que exprimem a estrutura da vegetação em relação à distribuição dos diâmetros. εi = erro aleatório.
Ajustada a função de distribuição, foi encontrado o quociente q intrínseco da vegetação, isto é,
a estrutura baseia-se no balanceamento das frequências por classes de diâmetro, com uma frequência
teórica pretendida por classe de diâmetro, ou mesmo, as classes que não deverão sofrer cortes por
apresentar déficit natural.
O modelo de equações ajustado pode ser expresso da seguinte forma:
𝑌𝑌 = 𝑒𝑒 (𝛽𝛽0 +𝛽𝛽1 ∗𝑋𝑋)

Em que: Y representa a frequência, por hectare, por classe de diâmetro e X o centro da classe
de diamétrica.
Como definido anteriormente, o quociente q é a razão entre as frequências de uma classe de
diâmetro qualquer (Xi) pela frequência imediatamente acima (𝑋𝑋𝑖𝑖+1 ). Assim, pode-se escrever:
𝑞𝑞 =

𝑒𝑒 (𝛽𝛽0+𝛽𝛽1 ∗𝑋𝑋𝑖𝑖)
𝑒𝑒 (𝛽𝛽0 +𝛽𝛽1 ∗𝑋𝑋𝑖𝑖+1)

De posse do valor de q, recalcularam-se os coeficientes 𝛽𝛽0 e 𝛽𝛽1 , obtendo as expressões
(SOUZA; SOUZA, 2005):
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𝛽𝛽1 =

ln(𝑞𝑞)
Dj + Dj+1

40.000 ∗  𝛽𝛽1
𝛽𝛽0 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 ( 𝑛𝑛
)
𝜋𝜋 ∑𝑖𝑖=𝑗𝑗 𝐷𝐷𝑗𝑗2 ∗ 𝑒𝑒 𝛽𝛽1 𝐷𝐷𝑗𝑗

2.4. Combinações do Método BDq

As áreas basais remanescentes (B) alvo deste estudo foram: 40, 50 e 60 % da área basal.
Quanto ao diâmetro máximo remanescente (D), foram considerados os valores 60, 70 e 80 cm. Os
quocientes de De Liocourt (q) avaliados foram: 0,5, 1,0 e 1,5.
Os dados de frequência observada da espécie para cada combinação de BDq foram submetidos
à análise de regressão linear simples com auxílio do Microsoft Excel 2010. Logo, cada combinação de
parâmetros do método BDq proporcionou um número ótimo de árvores por hectare a ser explorada.
A área de estudo apresenta um total de 2248 indivíduos divididos em 12 classes diamétricas,
onde para a realização da regulação florestal, foi aplicado o método BDq por meio de simulações de
cenários ótimos de manejo onde os parâmetros utilizados estão apresentados na tabela 1. Por meio
desses parâmetros é possível indicar qual das combinações foi aquela que melhor proporcionou a
remoção de indivíduos tanto para práticas silviculturais como para exploração comercial.
Tabela 1 – Combinações dos parâmetros do BDq para a simulação dos cenários de manejo.
Parâmetros

Cenários
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3

B

D

q

60%
50%
40%

80 cm
70 cm
60 cm

0,5
1
1,5

3. Resultados e Discussão
A distribuição da estrutura inicial da floresta apresenta-se em forma de "J-Invertido",
comportamento este que é esperado para as florestas nativas brasileiras conforme o apresentado por
Alves Júnior (2009).
Nesse sentido, percebe-se que o Cenário de manejo 1 (figura 1), que a estrutura proposta por
essa combinação apresenta formato semelhante a estrutura inicial da floresta, sendo assim a
combinação proposta por este cenário permite manter a estrutura inicial da floresta balanceada.
Número de indivíduos
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Figura 1 – Classificação da intensidade de corte no Cenário de manejo 1.
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Na remoção pode-se observar que as classes iniciais de diâmetro (Classes 11, 23 e 35 cm)
apresentam um déficit, ou seja, nenhuma atividade de remoção pode ser realizada já que qualquer
intervenção nessas classes pode comprometer sua dinâmica. Na classe diamétrica 47 cm observa-se a
possibilidade de intervenções com fins silviculturais podendo assim garantir o ingresso dos indivíduos
em classes diamétricas superiores aptas ao manejo comercial.
Quanto a remoção comercial dos indivíduos com a DAP > 50 cm como preconiza o
CONAMA em sua resolução 406/2009, verificou-se que este cenário de manejo proporcionou a
remoção de indivíduos em todas as classes de diâmetros com a partir da classe diamétrica 59 cm.
O Cenário de manejo 2 apresenta também uma estrutura balanceada semelhante ao
comportamento da estrutura inicial da floresta, ou seja, a combinação deste cenário permite que a
estrutura inicial não seja alterada significativamente pela estrutura balanceada (Figura 2).

Número de indivíduos
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Remoção

Estrutura Balanceada

Figura 2 – Classificação da intensidade de corte no Cenário de manejo 2.
No Cenário de manejo 2, pode-se observar com a curva de remoção que apenas as classes
iniciais 11 e 23 cm apresentam um grande déficit onde não poderá ser feita nenhuma intervenção nos
indivíduos dessas classes. Já nas classes 35 e 47 cm é possível a realização de atividades com fins
silviculturais para uma futura atividade que visa o manejo comercial.
A curva de remoção dos indivíduos com o DAP > 50 desta combinação mostra um resultado
semelhante a da combinação do Cenário de manejo 1.

Número de indivíduos

Quanto ao Cenário de manejo 3, a estrutura balanceada também mostrou um comportamento
semelhante ao da estrutura inicial da floresta, sendo assim uma combinação que não causará alterações
significativas a essa estrutura inicial (Figura 3).
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Figura 3 – Classificação da intensidade de corte no Cenário de manejo 3.
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A curva de remoção desta combinação mostra as classes iniciais 11 e 23 cm com déficit,
sendo assim inviável qualquer intervenção nas espécies dessas classes. Já nas classes 35 e 47 cm é
possível observar com a curva que nelas é onde está concentrado o maior número de indivíduos em
que pode ser feita uma intervenção. Então é possível a realização de atividades com fins silviculturais
para que esses indivíduos sejam incluídos nas classes de maior diâmetro futuramente para a realização
do manejo comercial dos mesmos.
Na curva de remoção das classes com DAP > 50, não há qualquer mudança comparado as
curvas dos cenários anteriores, ou seja, há indivíduos aptos ao manejo comercial, porém o número de
espécies com essa característica é baixo.
A baixa frequência de indivíduos nas classes comerciais e déficit nas classes de menores
diâmetros dão indício de uma possível exploração predatória na área de estudo, sendo nesse caso o
tempo de recuperação da floresta não foi o suficiente.
Levando em consideração a dinâmica, a sucessão ecológica e a exploração comercial foi
visto que a combinação que mostrou os resultados mais efetivos foi a pertencente ao Cenário de
manejo 3 devido ao alto número de indivíduos aptos a atividades silviculturais, garantindo assim a
sucessão ecológica da área e posteriormente a dinâmica da mesma.
4. Conclusões
O método BDq possibilitou obter alternativas de corte permitindo assim uma melhor estrutura
de exploração otimizando assim a produção madeireira da área. O cenário que melhor respondeu
dentre as combinações testadas foi o cenário 3.
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Resumo

Os incêndios florestais são extremamente prejudiciais ao setor florestal, pois além de perdas ambientais, existem
problemáticas sociais e prejuízos econômicos. Dessa forma, esta pesquisa foi realizada com o intuito de estudar a
relação entre a altura do sub-bosque e a altura de carbonização da casca de povoamentos de Eucalyptus afetados
por incêndios florestais. A pesquisa foi realizada em áreas de plantios de Eucalipto no norte do estado do
Espírito Santo e no sul da Bahia. Foi possível mensurar os dados relativos ao período de outubro de 2014 a
março de 2015, totalizando 1094 registros. Os dados foram coletados por sete equipes de combate aos incêndios
florestais sempre após o combate ter sido realizado por completo. Após tabulados os dados, foi possível perceber
que existe forte correlação entre a altura do sub-bosque florestal e altura de carbonização da casca das árvores, e
que, os incêndios florestais dessa região acontecem sempre em áreas onde a vegetação do sub-bosque possa
proporcionar prejuízos financeiros consideráveis com a perda de madeira. Dessa forma, o manejo da vegetação
do sub-bosque dos plantios de eucalipto é crucial para minimizar os prejuízos com perdas de madeira
carbonizada.
Palavras-chave: Proteção florestal; Combate a incêndios; Fogo.

1. Introdução
Assim como em qualquer setor econômico, o florestal está sempre buscando soluções para
evitar perdas econômicas e se manter competitivo dentro do mercado. Especificamente nas empresas
florestais um dos maiores causadores dessas perdas é o incêndio florestal.
De acordo com Fiedler et al. (2015), os incêndios florestais proporcionam prejuízos em três
âmbitos no setor florestal, sendo o econômico muito influenciado pelas grandes perdas de madeira.
Alguns fatores dos incêndios são fáceis de serem mensurados. Entretanto, os efeitos do fogo só podem
ser bem entendidos por meio das variáveis do efeito de um incêndio.
Uma das variáveis a ser medida para avaliação do efeito do fogo é a altura de chamas.
Entretanto, como já descrito por Jhonson (1982) as chamas de um incêndio são pulsantes, aleatórias e
temporárias, tornando difícil a sua avaliação.
Dessa forma, uma maneira encontrada para auxiliar nas medições sobre o efeito do fogo é
avaliando a altura de carbonização nas cascas das árvores que sofreram incêndios florestais.
A altura de carbonização da casca é um sinal registrado pelas chamas no tronco das árvores,
ou seja, é uma resposta direta provocada pelo fogo. Esse fator pode ser relacionado a outros
elementos para avaliar os possíveis efeitos em futuros incêndios florestais.
Em um estudo com Pinus taeda realizado por Tozzini e Soares (1987) já se pode ter idéia do
potencial da utilização da altura de carbonização para avaliar os efeitos do fogo, uma vez que, os
autores obtiveram um bom resultado deste parâmetro para avaliação da intensidade do fogo.
O entendimento desses parâmetros é de alta importância, visto que, pressupondo os efeitos de
um incêndio florestal, as medidas mitigadoras já podem estar preestabelecidas.
Entre os fatores que estão diretamente ligados com a altura de carbonização está a altura da
vegetação presente no sub-bosque florestal. Assim, o objetivo desta pesquisa foi de estudar a relação
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entre a altura do sub-bosque e carbonização da casca de povoamentos de Eucalyptus afetados por
incêndios florestais.
2. Material e Métodos
A pesquisa foi realizada em plantios de eucaliptos situados no norte do estado do Espírito
Santo e sul da Bahia. Os dados foram coletados por sete equipes de combate aos incêndios florestais
sendo compostas por 3 prestadores de serviço cada. Todas equipes passaram por treinamento e foram
consideradas habilitadas para a coleta de dados. Foram realizadas vistorias aleatórias de algumas áreas
para confirmação e validação da coleta de dados das equipes.
A coleta de dados correspondeu à realidade da empresa responsável pelos plantios, visto que,
todas as ocorrências de incêndios em plantios de eucalipto entre os meses de outubro de 2014 a março
de 2015 foram registradas, totalizando 1094 registros.
O registro dos dados foi realizado sempre depois de finalizado cada combate das áreas, onde
com uma trena foi realizado a medição da altura de carbonização da casca das árvores, tanto nas
bordas como no interior dos talhões, ou seja, no ponto crítico (Figura 1). Ao todo, foram realizadas 5
medições na borda e no ponto crítico de cada ocorrência.

Figura 1 – Altura de carbonização (Fonte: Autor, 2016).
A medição da altura da vegetação presente em cada ocorrência de incêndio florestal foi
registrada 2 metros após o local de extinção do incêndio (Figura 2).

Figura 2 – Representação da divisão entre sub-bosque e local incendiado (Fonte: Autor, 2016).
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Os dados foram coletados com auxílio de planilhas já pré-determinadas,
pré determinadas, com tipo de
vegetação, altura do sub-bosque,
bosque, alturas de carbonização nas bordas e nos pontos críticos e localização
de cada incêndio. Para facilitar o entendimento dos dados, estes foram agrupados de acordo com a
altura padrão de serrapilheira em plantios de eucalipto com 7 anos de idade (aproximadamente 20 cm).
cm)
3. Resultados e Discussão
sub bosque era composto de
O material combustível presente nas áreas avaliadas até 20 cm de sub-bosque
uma manta de serrapilheira sendo as demais alturas de sub-bosque
sub bosque caracterizados pela manta de
serrapilheira no piso florestal sobreposta
sobrepost por capim colonião (Panicum maximum)).
A medição da altura da vegetação do sub-bosque
sub bosque florestal possibilitou realizar uma
ocorre a
distribuição das áreas atingidas para verificar em qual estatura da vegetação do sub-bosque
sub
lorestais (Figura
maior incidência de incêndios florestais
(
3).
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0,91
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0,91
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> 40 ≤ 60
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> 100 ≤ 120
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> 140 ≤ 160
> 160 ≤ 180
> 180 ≤ 200

Figura 3 – Distribuição (%) dos incêndios em relação a altura do sub-bosque.
sub
De acordo com os resultados representados no gráfico pode-se
pode se perceber que a maior
sub
acima
incidência de incêndios florestais está localizada na faixa de altura da vegetação do sub-bosque
de 40 cm até 100 cm, correspondendo a 70,75% dos registros.
O baixo registro de ocorrência de incêndios na vegetação do sub-bosque
sub bosque superior aos 100 cm
se na maior dificuldade de se encontrar áreas com essas alturas nos locais de coleta.
baseia-se
Incêndios criminosos corresponde
corresponderam a 99% das causas dos incêndios florestais da empresa e
isso reflete no baixo percentual registrado pelos incêndios ocorridos em vegetação de alturas até 40
cm. Vegetação baixa proporciona menor dificuldade
dificuldade em controlar os focos de incêndios, gerando
menores prejuízos econômicos para a empresa.
Ribeiro (1997) correlacionou a altura de carbonização da casca de Eucalyptus viminalis com a
intensidade do fogo, velocidade de propagação, espessura da serrapilheira
serrapilheira e carga de material
combustível. Tozzini e Soares (1987) consideraram, em seu experimento, a altura de carbonização
como um bom parâmetro para a estimativa da intensidade de fogo.
Para validação de estratégias que visem o manejo da vegetação do sub-bosque
sub
em prol de
menores prejuízos econômicos com perdas de madeira para o processo fabril de produção de celulose,
foi realizado uma análise do comportamento da altura de carbonização sobre a altura da vegetação do
sub-bosque (Fifura 4).
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Figura 4 – Relação
ão entre as alturas do sub-bosque
sub
e de carbonização.
A relação entre a altura da vegetação do sub
sub-bosque
bosque sobre a altura de carbonização nos fustes
dos plantios apresentou o que era esperado, uma vez que, quanto maior a altura do material
bosque espera
espera-se
se que mais altas serão as alturas carbonizadas.
combustível presente no sub-bosque
De forma específica, foi avaliada a diferença entre a relação da altura de carbonização das
bordas dos incêndios e dos pontos críticos. Como já visto no gráfico, com exceção do intervalo > 120
cm ≤ 140 cm, todos os outros apresentaram alturas de carbonização
carbonização do ponto crítico superiores aos das
bordas.
Para ambas as situações houve uma forte correlação positiva, apresentando respectivamente
0,97 e 0,98 para altura de carbonização da borda e do ponto crítico, ou seja, quanto maior a altura da
vegetação do sub-bosque maior é altura de carbonização nos fustes do plantio.
Os resultados corroboram aos apresentados por Batista e Soares (1995), uma vez que a alta
correlação significativa entre a intensidade de queima e altura de carbonização foi influenciada pela
bosque e a velocidade de propagação do fogo.
altura da vegetação do sub-bosque
4. Conclusões
Os incêndios concentraram-se
concentraram se na faixa de 40 a 100 cm de altura do sub-bosque,
sub
além disso,
pode-se perceber que quanto
uanto maior a altura do sub
sub-bosque
bosque florestal, maiores foram as alturas de
carbonização na casca das árvores.
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Resumo
O trabalho proposto teve como objetivo ajustar modelos de relação hipsométrica para Pinus
caribaea var. caribaea Haine, no município de Diamantino – MT. Os dados foram coletados
em parcelas temporárias de 20 m x 20 m em povoamento com idade de 35 anos. Foram
ajustados 10 modelos hipsométricos , sendo seis modelos lineares e quatro modelos não
lineares. O critério de seleção obedeceu primeiramente à significância dos parâmetros,
posteriormente, ao menor erro padrão de estimativa, ao maior coeficiente de determinação
ajustado e a ausência de tendências na análise gráfica dos resíduos. De acordo com as análises,
o modelo de Henriksen obteve o melhor ajuste em relação aos modelos analisados.
Palavras-chave: Pinus tropicais, modelos hipsométricos, altura estimada.

1. Introdução
A escassez de madeira oriunda das florestas naturais e a demanda de mercado por produtos
florestais têm intensificado os plantios de florestas homogêneas e equiâneas pelo Brasil. As florestas
plantadas no Brasil têm desempenhado papel importante, como fonte alternativa de recursos florestais,
para suprir a demanda por produtos madeireiros e seus derivados. Entre as diversas espécies que foram
introduzidas como alternativas às madeiras nobres e excessivamente exploradas, bem como para suprir
o elevado volume de madeira consumido nos diversos segmentos do setor madeireiro, destacam-se as
do gênero Pinus.
Para garantir fornecimento de matéria prima à indústria madeireira, preços competitivos,
utilização e consolidação da madeira de Pinus em alguns segmentos industriais, tornam-se necessários
não apenas incentivos ao aumento das áreas plantadas com o Pinus, mas também, direcionamento de
esforços no desenvolvimento de pesquisas relacionadas a introdução e qualificação da madeira de
outras espécies. Entre essas espécies, é possível citar os Pinus tropicais, as quais podem, além de
aumentar a produtividade, volume de madeira ofertado e diversificação de matéria prima, fornecer
madeira com propriedades superiores aos mais diversos usos (TRIANOSKI, 2012).
Dentre as diversas espécies do gênero Pinus, aquelas oriundas da América Central e Sudeste
dos Estados Unidos são classificadas como pinus tropicais, e se destacam as espécies: P. caribaea, P.
chiapensis, P. maximinoi, P. oocarpa e P. tecunumanii. (KRONKA, 2005; MARTO et al., 2006). O
Pinus caribaea compreende três variedades, sendo elas, bahamensis, caribaea e hondurensis. Está
espécie caracteriza-se como de rápido crescimento, e as três variedades são produtoras de madeira
resinosa para processamento mecânico.
O Pinus caribaea é uma espécie de rápido crescimento, que produz madeira resinosa, muito
útil na produção de madeira e de papel. É amplamente utilizada em diversas finalidades, como a
carpintaria, laminados, aglomerados, lenha, móveis, cercas, chapas, ladrilhos, dormentes, tintas,
celulose, entre outros produtos (CHUDNOFF, 1984; FRANCIS, 1992; WANG et al., 1999).
A variedade caribaea se caracteriza pela frequência baixa ou nula de "fox-tail", além de
apresentar ramificações finas, regulares e perpendiculares ao eixo do fuste, sendo nativa do oeste de
Cuba, em Pinar del Rio e Isla de la Juventud, em altitudes de até 280 m, com inverno seco,
temperatura média anual variando de 5 °C a 25 °C, precipitação pluviométrica média anual variando
de 750 mm a 1.300 mm e solos ácidos (pH 4,5 a 6,0). Algumas de suas características são o fuste
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retilíneo e ramos finos, apesar de serem numerosos. Esta variedade, também é recomendada para a
produção de madeira e resina, em regiões quentes (FARJON E STYLES 1997).
Na estimativa do volume de árvores de um povoamento é necessário o conhecimento da altura
total da árvore (Ht), sendo esta variável de difícil obtenção. Em conjunto com o diâmetro a 1,30
metros (DAP), é possível ajustar modelos matemáticos que tornam possível a estimativa de alturas que
não foram medidas no inventário. Segundo Caldeira et al. (2002), nos trabalhos de inventário florestal,
a relação hipsométrica é utilizada com muita frequência, pois possibilita desenvolver inventários de
forma mais econômica ao medir um número menor da variável altura.
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar modelos de relação hipsométrica
para estimativa variável altura de árvores de Pinus caribaea var. caribaea Haine.
2. Material e Métodos
Foram medidas árvores em 30 parcelas de 400 m² (20 m x 20 m) em um povoamento de Pinus
caribaea var. caribaea Haine, plantados no espaçamento 3,0 m x 3,0 m. O povoamento está localizado
na fazenda São Paulo, município de Diamantino, no Estado de Mato Grosso, a 310 km da capital
Cuiabá, circunscrita às coordenadas geográficas 14° 11’ 40,12” S e 57° 34’ 48,49” W.
Os DAPs foram mensurados com a utilização de fita diamétrica, a altura total (Ht) foi obtida
com o auxílio de um clinômetro eletrônico Haglöf. Com as variáveis DAP e Ht obtidos no inventario,
foram ajustados 10 modelos de relação hipsométrica (Tabela 1), dos quais seis modelos lineare s e
quatro modelos não lineares. O ajuste foi realizado utilizando o software R versão 3.2.3.
Tabela 1 – Modelos de relação hipsométrica ajustados para Pinus caribaea var. caribaea Haine.
Modelos Lineares
Trorey
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 . 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝛽𝛽2 . 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 2 + 𝜀𝜀
Stoffels
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 . 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) + 𝜀𝜀
1
Curtis
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 .
+ 𝜀𝜀
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
1
Assman
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 .
+ 𝜀𝜀
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
Henriksen
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 . 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) + 𝜀𝜀
1
Silva (1980)
] + 𝜀𝜀
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 . 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) + 𝛽𝛽2 . [
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
Modelos Não Lineares
𝛽𝛽0
𝐻𝐻𝐻𝐻 =
+ 𝜀𝜀
Logístico
𝛽𝛽 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
]
1 + exp [ 1
𝛽𝛽2
Monomolecular
[
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 1 − exp (𝛽𝛽1 . 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)] + 𝜀𝜀
𝛽𝛽0 . 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
Michaelis-Menten
𝐻𝐻𝐻𝐻 =
+ 𝜀𝜀
𝛽𝛽1 + DAP
Gompertz
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛽𝛽0 [exp (−𝛽𝛽1 . exp(−𝛽𝛽2 . 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷))] + 𝜀𝜀
Em que: Ht: altura total; DAP: diâmetro a altura do peito;   e  : parâmetros a serem estimados: erro aleatório.

Para a seleção dos modelos obedeceu-se primeiramente à significância dos parâmetros, e
posteriormente, ao menor erro padrão da estimativa (Syx%) e ao maior coeficiente de determinação
ajustado (R²aj.). Foi realizada a análise gráfica dos resíduos para completar a avaliação dos modelos.
De acordo com Machado et al. (2002), o erro padrão da estimativa (Syx) é uma estatística que tem por
finalidade medir a dispersão média entre os valores observados e estimados ao longo da linha de
regressão, sendo que quanto menor seu valor, melhor será o ajuste, e o coeficiente de determinação
(R²) expressa o quanto a variabilidade é explicada pela regressão.
Para os modelos logarítmicos foi necessária a correção da discrepância logarítmica utilizando
o Fator de Correção de Meyer (FCM), calculado pela seguinte fórmula:
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FCM = e 0,5 (Syx)²
Em que:
e = exponencial; e
Syx = erro padrão de estimativa.
3. Resultados e Discussão
Os coeficientes e as estatísticas dos 10 modelos de relação hipsométrica ajustados para Pinus
caribaea var. caribaea Haine podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2 – Coeficientes e estatísticas dos modelos de relação hipsométrica ajustados para Pinus
caribaea var. caribaea Haine em Diamantino – MT
Coeficientes ajustados

Modelo

Trorey
Stoffels
Curtis
Assman
Henriksen
Silva (1980)
Logístico
Monomolecular
Michaelis-Menten
Gompertz

𝜷𝜷𝟎𝟎

𝜷𝜷𝟏𝟏

8,1293 𝑛𝑛.𝑠𝑠.

0,3615𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

3,4034 ∗
−𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎∗

1,2284 ∗
23,142 ∗

2,0569

11,0428

-

25,5997

2,0741

11,1352

−15,8626 ∗

-

25,4326

2,0694

11,1096

-

24,9276

2,0688

11,1063

𝟗𝟗, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎∗

-

25,7729

2,0571

11,0436

25,5873

2,0679

11,1018

26,51𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

25,7592

2,0573

11,0447

-

25,6737

2,0585

11,0510

-

25,7525

2,0574

11,0452

0,0251 𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

25,774

2,0571

11,0436

0,4834 ∗

−4715,699 ∗
0,3325𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

25,9203 ∗

−0,0387 ∗

33,4504𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

1,3433 ∗

36,554 ∗

−0,0013 𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

25,7838

1,9081𝑛𝑛 .𝑠𝑠.
30,53∗

𝜷𝜷𝟐𝟐

Estatísticas de ajuste e
precisão
Syx
Syx
𝑹𝑹𝟐𝟐 𝒂𝒂𝒂𝒂% 𝒐𝒐𝒐𝒐 𝑰𝑰𝑰𝑰 (% )
(% )

21,21𝑛𝑛.𝑠𝑠.
31,643 ∗

−4,9755 𝑛𝑛 .𝑠𝑠.

Em que: 𝑿𝑿𝒏𝒏.𝒔𝒔. = coeficiente não significativo; 𝑿𝑿∗ = coeficiente significativo.

Embora Trorey tenha obtido o melhor ajuste para as estatísticas R² aj e Syx%, os parâmetros
estimados do modelo não foram significativos, portanto não descrevem de forma satisfatória a relação
entre diâmetro e altura. O modelo de Henriksen apresentou os melhores ajustes para as estatísticas R² aj
e Syx% ao mesmo tempo em que seus parâmetros estimados foram significativos.
Foi observado que todos os modelos testados apresentaram coeficientes de determinação
ajustado (R²aj) inferiores a 30%. Esse comportamento dos R²aj% pode ser justificado pela idade de 35
anos do povoamento em questão, bem como pelos desbastes ocorridos no povoamento, pois com o
avanço da idade as alturas tendem a ser homogêneas e a variação dos diâmetros deixa de explicar a
maior parte da variação das alturas. Barros et al. (2002) verificou redução gradativa do R²aj à medida
que se aumentava o número de desbastes, o que comprova que os desbastes descaracterizaram a
relação hipsométrica.
Cardoso et al. (1989), Machado et al. (1994), Barros et al. (2002) e Donadoni et al. (2010)
verificaram comportamentos semelhantes em povoamentos homogêneos de Pinus taeda, Pinus elliotti,
Pinus oocarpa Schiede, Pinus caribaea var. hondurensis e Pinus tecunumanii, respectivamente, os
quais associaram a influência de fatores, como idade e desbaste, na maior homogeneização das alturas
das árvores, o que afeta diretamente a relação hipsométrica.
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Os modelos apresentaram erro padrão da estimativa (Syx%) inferiores a 12%, sendo o modelo
de Stoffels o que apresentou o maior, com 11,1352%, e o modelo de Trorey foi o que apresentou o
menor valor, com 11,0428%. Na análise gráfica dos resíduos, todos os modelos testados obtiveram
dispersão semelhante, como pode-se observar na Figura 1. Os modelos de Stoffels e Henriksen, sendo
o pior e o melhor modelo, respectivamente, segundo os critérios de seleção dos modelos, obtiveram
dispersão dos resíduos semelhantes, sendo observada essa mesma semelhança para os demais modelos
testados.

Figura 1 – Análise gráfica de resíduos dos modelos de relação hipsométrica de Stoffels e
Hneriksen para Pinus caribaea var. caribaea Haine em Diamantino - MT
Embora se possa determinar o melhor modelo entre os testados, é importante destacar que os
ajustes de todos os modelos sofreram influência negativa da condição em que o povoamento se
encontrava, com idade de 35 anos e já tendo sofrido desbaste.
4. Conclusões
O modelo de Henriksen foi o que apresentou melhor ajuste entre os modelos testados, para
estimar a altura do povoamento de Pinus caribaea var. caribaea Haine, no município de Diamantino,
estado de Mato Grosso.
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1

Resumo
A medição da altura das árvores é uma atividade onerosa dentro do inventário florestal,
tornando inviável a obtenção dessa medida de todas as árvores dentro das parcelas do
povoamento. Assim, a utilização de ajustes das relações hipsométricas torna-se viável. O
objetivo deste estudo foi realizar ajustes de modelos hipsométricos tradicionais e genéricos
para plantios homogêneos de eucalipto, testando diferentes metodologias e estratégias de coleta
de dados em campo. A base de dados original foi composta por 7588 árvores, sendo o ajuste
realizado para cada estrato. A estratificação foi feita baseada na combinação entre o clone I144
e as idades amostradas. Os modelos tradicionais testados foram o de Prodan, Curtis, Stofel e
Parabólico, juntamente com os modelos genéricos de Campos e Leite (2006) e de Scolforo
(1998). Concluiu-se que os modelos ajustados apresentaram bons desempenhos em seus
ajustes, sendo que o modelo de Campos e Leite (2006), Parabólico e o de Curtis foram mais
exatos. As diferentes estratégias aplicadas à base de estratificação, permitem considerar a
possibilidade de redução do número de alturas de árvores medidas em campo.
Palavras-chave: Estimativa da altura; Inventário Florestal; Modelos genéricos; Modelos
tradicionais.

1. Introdução
Pertencente à família Myrtaceae, o gênero Eucalyptus é originário da Austrália e, apresenta
cerca de 600 espécies, que se adaptam bem a diferentes climas e tipos de solos (ALZATE, 2004). De
acordo com Oliver (1995), as principais características do gênero Eucalyptus são o crescimento
rápido, tronco reto, desrama natural e variações na propriedade da sua madeira.
Em relação ao crescimento, o conhecimento da altura das árvores é de grande importância no
inventário florestal, servindo de auxílio nas estimativas de volumes em povoamentos florestais. A sua
obtenção pode ser feita por meio da medição de árvores em pé ou derrubadas, utilizando-se
hipsômetros, trenas ou estimativas de relações hipsométricas, sendo essa última baseada na relação
entre os diâmetros e as alturas das árvores (SCOLFORO; FIGUEIREDO FILHO, 1998).
Segundo Machado, Basso e Bevilacqua Junior (1993), dentro do inventário florestal são
aferidos os diâmetros de todas as árvores da parcela e altura de algumas delas. Com essa base de
dados, é possível estabelecer uma relação de regressão por meio de ajustes de modelos hipsométricos,
que correlacionam a altura em função do diâmetro, possibilitando assim, estimar as alturas das árvores
cuja medida não foi realizada em campo. É esperado que a amostra capture todas as fontes de variação
que possam afetar a qualidade e precisão da relação (SCHNEIDER, 2000 citado por SILVA et al.,
2007).
No inventário florestal a utilização das equações hipsométricas tornou-se mais frequente
devido a sua economicidade, e, em grande parte das vezes em que foram utilizadas, mostraram-se tão
precisas quanto à medição da altura de todas as árvores da parcela (MACHADO; BASSO;
BEVILACQUA JUNIOR, 1993; ROGLIN et al., 2008).
Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes estratégias de ajustes
para a obtenção de relações hipsométricas para clones de eucalipto.
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2. Material e Métodos
Para a realização das análises propostas neste trabalho, foi utilizada uma base de dados
proveniente de um inventário florestal realizado em povoamentos de híbridos de eucalipto, situado no
Norte de Minas Gerais.
A base de dados de diâmetro e altura do povoamento foi composta por informações de 174
parcelas circulares de 400 m². O espaçamento utilizado nos plantios é de 3x3m, com idade de 7, 8, e
14 anos, proveniente do material genético I144.
As circunferências (CAP’s) de todas as árvores presentes na parcela foram medidas à 1,30 m
do solo utilizando uma fita métrica, sendo posteriormente convertidas em diâmetro a altura do peito
(DAP).
Foram medidas a altura das 15 primeiras árvores e as alturas de quatro árvores dominantes.
Para a seleção das árvores dominantes das parcelas foi utilizado o conceito de Assmann (a altura
média das 100 árvores de maiores diâmetros por hectare). As alturas das árvores foram medidas
utilizando o hipsômetro Haglof.
Os modelos foram ajustados encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1 – Modelos de relações hipsométricas testados.
Nome
Prodan (1)

Modelos

H  1,3 

Stofel (3)
Parabólico (4)

Campos e Leite
(2006) (6)

 i

 0  1 DAP   2 DAP 2
1
Ln( H )   0  1
 i
DAP
Ln( H )   0  1Ln( DAP )   i

Curtis (2)

Scolforo (1998)
(5)

DAP 2

H   0  1 DAP   2 DAP 2   i


1
 1 
 Dg 
Ln ( H )   0  1Ln ( H dom )   2 Ln 
  3 
   4  DAP    i


*
I
DAP
 DAP 








H  Exp   0  1   2 Ln ( H dom )   i
DAP



Ln = logaritmo neperiano; H= altura total (m); Hdom= altura dominante (m); Dg= diâmetro médio
quadrático (cm); Dap= diâmetro à 1,3 m do solo (cm); β0, β1 e βn = coeficientes de regressão; I= idade
(anos); Exp= base do logaritmo neperiano; e εi = erro da estimativa.
Da base de dados original, foram retiradas novas bases de dados, simulando algumas
metodologias de coleta de dados em campo, conforme citado a seguir:




E1 = Medição da altura das 15 primeiras árvores da parcela mais quatro árvores dominantes.
E2 = Medição da altura das 10 primeiras árvores da parcela mais quatro dominantes.
E3 = Medição da altura das 5 primeiras árvores da parcela mais quatro dominantes.

Assim, as estratégias de ajustes utilizadas consistiram na combinação dos modelos de relação
hipsométrica com os diferentes números de árvores amostradas (15, 10 e 5), além do agrupamento dos
dados pela interação clone e idade.
A seleção da melhor estratégia de ajuste foi baseada na análise gráfica dos resíduos, no erro
padrão residual em porcentagem (Syx%) e, também as análises estatísticas ligadas aos coeficientes de
regressão ajustados: o erro padrão, a probabilidade e teste t.
3. Resultados e Discussão
A altura média das árvores para os estratos variaram entre 21,24 m e 35,30 m; desvio padrão
entre 0,87 m a 5,05 m; correlação entre altura e DAP entre 0,5965 a 0,9396; e coeficiente de variação
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entre 3,29% e 15,28%. O clone I144 com a idade de 14 anos foi o estrato que apresentou a maior
correlação entre altura e DAP, e também o maior coeficiente de variação, já o estrato com a idade de 8
anos, apresentou o menor valor da altura (5,50 m) igual para todas as estratégias de medição da altura.
Os resultados dos ajustes dos modelos para as relações hipsométricas selecionadas são
apresentadas na Tabela 2. A partir dos resultados dos ajustes, constatou-se que não ocorreu variação
dos modelos escolhidos dentro das estratégias propostas.
Tabela 2 - Resultado dos ajustes de relações hipsométricas para o estrato clone I144 com as três
idades. (Fonte: os autores).
Id.

Est.

Mod.

β0

EP.

t

β1

EP.

t

β2

EP.

t

Syx
(%)

14

E1
E3
E5

(4)
(4)
(4)

-211,66
-275,07
-272,95

48,38
49,23
53,47

-4,37*
-5,58*
-5,10*

45,82
52,42
52,88

0,53
0,51
0,53

8,58*
10,12*
9,86*

-0,08
-0,10
-0,10

0,01
0,01
0,01

-6,28*
-7,93*
-8,17*

3,69
4,43
4,55

8

E1
E3
E5

(2)
(2)
(2)

35,97
36,02
35,96

0,01
0,01
0,01

235,81*
248,67*
320,09*

-62,62
-61,75
-62,17

0,18
0,18
0,15

-33,08*
-33,31*
-41,25*

-

-

-

4,22
4,55
3,75

7

E1
E3
E5

(6)
(6)
(6)

15,03
13,56
11,47

0,14
0,11
0,11

10,26*
12,12*
10,19*

-48,02
-42,81
-46,63

0,20
0,18
0,20

-23,60*
-23,17*
-22,98*

0,61
0,65
0,72

0,04
0,03
0,03

13,42*
18,96*
21,08*

3,96
3,42
3,09

Id.= Idade; Est.= Estratégia; Mod.= Modelo; β’s= coeficientes de regressão; EP.= erro padrão
associado aos coeficientes de regressão; t = valor de t cálculado; * Significativo a 5% de significância;
Syx = erro padrão residual (%); (4) = Parabólico; (2) = Curtis; e (6) = Campos e Leite.
Avaliando as estatísticas dos ajustes para os modelos testados (Tabela 2), pode-se perceber
que os mesmos apresentaram exatidão em seus resultados relacionados as estratégias de redução do
número de alturas aferidas em campo. Os valores do erro padrão residual percentual (Syx %) foram
inferiores a 10%, além de apresentarem boa dispersão gráfica dos resíduos.
Os gráficos da Figura 1 representam os melhores modelos observados para cada uma das
estratégias testadas para as diferentes idades.
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Figura 1- Gráficos de dispersão dos modelos selecionados: Figuras (a) (d) (g) – Clone I144 com 14
anos, estratégias E1, E2 e E3; Figuras (b) (e) (h) – Clone I144 com 8 anos, estratégias E1, E2 e E3; e
Figuras (c) (f) (i) – Clone I144 com 6 anos, estratégias E1, E2 e E3 (Fonte: Os autores, 2016).
Os resultados dos ajustes induzem a considerar a possibilidade de redução do número de
alturas de árvores aferidas em campo, pois, as suas estatísticas foram equivalentes quanto às
estatísticas que se medem com um maior número de árvores.
Portanto, por meio dos resultados encontrados neste trabalho, verifica-se que as estratégias
propostas de redução do número de alturas aferidas em campo, para as diferentes bases de
estratificação, apresentaram estatísticas com o mesmo nível de confiabilidade para a estimação das
alturas das árvores a partir das relações hipsométricas.
4. Conclusões
Os modelos trabalhados neste estudo, apresentaram bons desempenhos para expressarem as
variações da altura das árvores ocorridas no plantio de eucalipto.
O modelo de Curtis, Parabólico e o modelo genérico de Campos e Leite (2006) apresentaram
maior exatidão.
As três estratégias de aferições da altura das árvores em campo apresentaram resultados
eficientes para os ajustes das relações hipsométricas, demonstrando assim a possibilidade de redução
do número de aferições de alturas em campo.
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Resumo
A obtenção da altura dos indivíduos nos povoamentos é uma atividade cara e que demanda
maior tempo quando comparada com a obtenção do diâmetro. Diante disso, o objetivo desse
trabalho foi ajustar modelos de relação hipsométrica e selecionar uma equação capaz de
representar, com confiança, a relação entre a altura e o diâmetro de árvores de Eucalyptus sp.
situados no cerrado amapaense. Os dados são provenientes de inventário florestal contínuo
realizado em 2013. Foram testados cinco modelos matemáticos tradicionais selecionados na
literatura florestal. A seleção do melhor modelo de regressão foi baseada nos seguintes
critérios: Coeficiente de determinação ajustado, em porcentagem, Erro padrão da estimativa e
Valor de F. Foi realizada a análise gráfica de resíduos para verificar a presença de
tendenciosidade nas estimativas da altura total. Os resultados das análises estatísticas indicam
que os valores do R²aj para os modelos hipsométricos variaram de 78,73% até 84,65%, sendo o
maior valor pertencente à equação gerada pelo modelo de Curtis, seguido pelos modelos de
Henricksen e Stoffels. Os menores valores de Syx% também foram encontrados para os
modelos de Curtis (0,5339%) e Stoffels (0,6250%). As equações que apresentaram as melhores
distribuições do resíduo percentual ao longo da linha de regressão foram as resultantes do
ajuste dos dados aos modelos Curtis e Stoffels, Com base nas estatísticas de seleção das
equações, o modelo de Curtis, seguido do modelo de Stoffels, são os mais indicados para
estimar alturas dos clones de Eucalyptus sp. em uma área de cerrado no Amapá.
Palavras-chave: Eucalipto; Modelos de regressão; Altura total.

1. Introdução
O Amapá contribui com cerca de 50.000 ha (0,01%) de florestas plantadas de eucalipto, um
número bastante inexpressivo quando comparado aos grandes produtores do país, os estados de Minas
Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que detêm
87,1% da área total de plantios florestais (ABRAF, 2013).
Nesse sentido, avaliar o potencial madeireiro dessas florestas é de grande importância. Isso
pode ser feito de três maneiras: através do inventário florestal; pelas equações de volume do
povoamento; e com o emprego da distribuição diamétrica vinculada a equações de volume e
hipsométricas, a fim de avaliar o volume por unidade de área (OLIVEIRA et al., 2011).
A obtenção da altura dos indivíduos nos povoamentos (tanto nativos quanto plantados) é uma
atividade cara e que demanda maior tempo quando comparada com a obtenção do diâmetro. Alguns
pesquisadores, como Tomé et al. (2007), Mendonça et al. (2015), Hess et al. (2012) têm estudado a
relação que há entre o diâmetro e a altura, denominada de relação hipsométrica, com o interesse de
diminuir o custo, o tempo e a sujeição a erros na coleta de dados de altura no campo. Logo, o uso da
relação hipsométrica nos inventários florestais vem se tornando operação rotineira para estimativa da
altura das árvores através da relação diâmetro e altura (CAMPOS; LEITE, 2013).
De acordo com Trorey (1932 citado por MIRANDA, 2012), a listagem de modelos estatísticos
para ajustar a curva de altura em função do diâmetro tem crescido constantemente. É feita a medição
de algumas alturas nas parcelas de inventário e, por meio da relação hipsométrica, estima-se as
demais. Em seguida, conhecendo-se a altura total (HT) e o diâmetro ao nível de 1,30 m do solo (DAP)
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de cada árvore da parcela, pode-se estimar o volume de cada uma, através das equações de volume
(COUTO; BASTOS, 1987).
Os modelos de relação hipsométrica são comumente citados na literatura florestal, entretanto
esses devem ser analisados e testados para uma melhor precisão e eliminação de erros (HESS et al.,
2012). Diante do exposto, este trabalho visou ajustar modelos de relação hipsométrica e selecionar
uma equação capaz de representar, com confiança, a relação entre a altura e o diâmetro de árvores de
Eucalyptus sp. situados no cerrado amapaense.
2. Material e Métodos
Os dados dendrométricos são provenientes de inventário florestal contínuo realizado em 2013
em povoamentos de clone de Eucalyptus sp. localizados no Amapá (Latitude: 0.85376, Longitude: 51.1941/ 0° 51′ 14″ Norte, 51° 11′ 39″ Oeste– Altitude de 4m).
Foram coletados diâmetro à altura do peito (1,30m do nível do solo) e altura total. No
povoamento desbastado foram selecionados 218 indivíduos, distribuídos em classes de diâmetro com
amplitude de 2 cm, sendo observada uma variação de DAP de 8,3 a 26,7 cm e em altura de 6,3 a
26,7m. As medições de diâmetro e altura foram realizadas com o emprego de sulta dendrométrica e
trena, respectivamente.
Foram testados cinco modelos matemáticos tradicionais selecionados na literatura florestal.
Todos os modelos mostrados na Tabela 1 foram ajustados empregando-se o método dos mínimos
quadrados (SCHNEIDER et al., 2009; ARAÚJO et al., 2012).
Tabela 1 – Modelos matemáticos de relação hipsométrica ajustados para Eucalyptus sp. em área de
cerrado no Amapá.
Número

Autor

Modelo

1

Henricksen

H=𝛽𝛽0+𝛽𝛽1ln(DAP)+𝜀𝜀𝑖𝑖

2

Assmann

H=𝛽𝛽0+𝛽𝛽1(1/DAP)+𝜀𝜀𝑖𝑖

3

Trorey

H=𝛽𝛽0+𝛽𝛽1DAP+𝛽𝛽2DAP²+𝜀𝜀𝑖𝑖

4

Curtis

ln(H)=𝛽𝛽0+𝛽𝛽1(1/DAP)+𝜀𝜀𝑖𝑖

5
Stoffels
ln(H)= 𝛽𝛽0+𝛽𝛽1 ln(DAP) +𝜀𝜀𝑖𝑖
Em que:DAP = Diâmetro à Altura do Peito, a 1,30 m do solo; H = Altura total da árvore (m); ln
= Logaritmo neperiano; βi=coeficientes de regressão; εi= erro aleatório

A seleção do melhor modelo de regressão foi baseada nos seguintes critérios: Coeficiente de
determinação ajustado, em porcentagem (R²aj%), Erro padrão da estimativa (Syx) e Valor de F.
Também foi realizada a análise gráfica de resíduos para verificar a presença de tendenciosidade nas
estimativas da altura total.
O Coeficiente de determinação (R²) informa a porcentagem da variação dos dados observados
em torno da média que está sendo explicada pelo modelo ajustado. Esta medida de precisão varia entre
0 e 100 %, sendo que, quanto mais próxima de 100 %, mais eficiente é o modelo ajustado
(SCHNEIDER et al., 2009). O R²aj é obtido da seguinte maneira:
𝑝𝑝 − 1
) (1 − 𝑅𝑅 2 )
𝑛𝑛 − 1
Em que: R²aj. = Coeficiente de determinação ajustado; R² = Coeficiente de determinação; p =
Número de variáveis independentes do modelo em questão; n = Número de observações (tamanho da
amostra).
𝑅𝑅 2 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑅𝑅 2 − (

Erro padrão da estimativa, em porcentagem (Syx%) indica a precisão do ajuste de um modelo
matemático. Esse critério informa o quanto, relativamente, o modelo erra em média ao estimar a
variável dependente. Ele mede a dispersão média entre os valores observados e estimados ao longo da
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linha de regressão, sendo que, quanto mais baixo for seu valor, melhor. O Syx é expresso da seguinte
forma:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 % =

√𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
100
Ȳ

Em que: QM res = Quadrado Médio do resíduo; Ȳ = média da variável dependente;
De acordo com o critério do valor de F, obtido na análise de variância, quanto maior o valor
melhor será o ajuste do modelo.
Embora não seja considerada uma das medidas de precisão, uma informação fundamental para
a seleção do modelo de regressão ajustado é a distribuição gráfica dos resíduos. Através destes se pode
visualizar o desempenho da equação ajustada, e observar as tendências nas estimativas propiciadas
pela mesma. Entende-se como resíduo (𝜀𝜀i) a diferença entre o valor observado (Yi) e o valor estimado
pela equação (Ȳi) de uma ou "n" observações. Como a análise gráfica é visual, pode envolver alguma
subjetividade. Desta forma, este procedimento é usado em conjunto com as estatísticas citadas
anteriormente.
Todas as análises foram feitas com o auxílio do Software Excel 2013®.
3. Resultados e Discussão
Os valores dos coeficientes e parâmetros estatísticos provenientes do ajuste dos cinco modelos
de relação hipsométrica testados para a estimativa da variável altura total (Ht), em função da variável
independente diâmetro à altura do peito (DAP), para um povoamento de Eucalyptus sp. em área de
cerrado no Amapá estão apresentados na Tabelas 2.
Tabela 2 – Estimativas dos parâmetros estatísticos dos modelos hipsométricos ajustados para
Eucalyptus sp. em área de cerrado no Amapá.
Modelo
1
2

𝛽𝛽0
-5,6282*
2,6017*

𝛽𝛽1
9,8629*
1,8068*

𝛽𝛽2
-

F
Syx% R²aj%
9,7228 80,52 898,2629*

-0,0375* 10,1597 78,73 402,7457*

3

27,5499* -95,9928*

-

9,9227 79,71 853,8274*

4

3,4596*

-6,1194*

-

0,5339 84,65 1198,281*

5

1,4055*

0,6043*

-

0,6250 78,97 815,9497*

Em que: 𝛽𝛽i= coeficientes de regressão; e (*) = significância a 5%.

Após o ajuste dos modelos, foi observado que todos apresentaram significância em seus
parâmetros, ou seja, todas as variáveis regressoras (independentes) influenciam na variável de
interesse, como afirma Mendonça et al. (2015). Analisando os resultados das análises estatísticas,
percebe-se que os valores do R²aj para os modelos hipsométricos variaram de 78,73% até 84,65%,
sendo o maior valor pertencente à equação gerada pelo modelo de Curtis, seguido pelos modelos de
Henricksen e Stoffels. Os menores valores de Syx% também foram encontrados para os modelos de
Curtis (0,5339%) e Stoffels (0,6250%), comprovando assim que esses modelos foram mais precisos.
Verifica-se que, de modo geral, os outros modelos obtiveram valores próximos para R²aj% e Syx%.
Resultados semelhantes foram observados por Andrade e Leite (2011) em povoamentos de
Eucalyptus sp. e Rufino et al. (2010), com Eucalyptus sp. conduzido sobre o sistema de rebrota em
Goiás.
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Ao se tratar de equações hipsométricas, o R²aj% para os referidos modelos testados podem ser
considerados satisfatórios, onde diversos pesquisadores como Sousa et al. (2009), Miguel (2009) e
Garcia e Leite (2006) afirmam que raramente esta estatística passará de 80%.
Conforme Draper e Smith (1966), a estatística Syx é a mais apropriada do que o R²aj para a
seleção das equações de regressão. Contudo, nenhum modelo de estimativa deve ser usado antes de se
proceder a uma análise gráfica de resíduos, mesmo que os índices de ajuste e de precisão sejam
julgados satisfatórios.
Essa análise, embora visual, é que realmente vai indicar se a estimativa é boa ao longo de toda
a linha de regressão, se não há tendenciosidades em nenhum de seus segmentos e se o modelo
utilizado para as estimativas é realmente apropriado para esse fim (MACHADO et al., 2002).Os
gráficos de resíduo percentual se mostraram necessários para a confirmação da seleção das melhores
equações, mesmo quando os valores do índice de ajuste e de precisão apresentem os resultados
desejados, como no trabalho de Pontes Neto (2012).
Analisando a Figura 1, foi observado que a distribuição gráfica dos resíduos se mostrou
semelhante para as cinco equações selecionadas, com resíduos variando em até ± 80%. As equações
que apresentaram as melhores distribuições do resíduo percentual ao longo da linha de regressão
foram as resultantes do ajuste dos dados aos modelos Curtis e Stoffels, corroborando com as
estatísticas de precisão encontradas.

Figura 1 - Análise da dispersão dos resíduos em % em função da altura total para Eucalyptus sp. em área
de cerrado no Amapá.

As equações resultantes dos modelos 1 e 2 apresentaram um comportamento muito semelhante
na distribuição do resíduo em porcentagem ao longo da linha de regressão, subestimando as alturas
observadas. Devido às questões anteriormente expostas em relação às equações de Curtis e Stoffels, a
equação de Curtis reportou estimativas de altura mais confiáveis do ponto de vista estatístico,
indicando maior homogeneização dos resíduos e consequentemente da variância.
Ribeiro et al (2010), usando o modelo de Curtis em plantios de Eucalyptus sp.na região sul da
Bahia, verificou baixos valores médios de erro absoluto, conforme teste de média, como também
medidas de precisão superiores a outros modelos.
Rufino et al. (2010), encontrou resultados satisfatórios testando o modelo de Curtis em
Eucalyptus urophylla conduzido sobre o sistema de rebrota no estado de Goiás.
As estatísticas de ajuste precisão do referente trabalho estão em consonância com a literatura
onde diversos trabalhos realizados apontaram o modelo de Curtis como um dos modelos mais
apropriados para a estimativa da variável altura total.
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4. Conclusões
Todos os modelos testados produziram bons ajustes dos dados pelos modelos hipsométricos
propostos observando-se um valor médio no Syx% de 6,19%. Com base nas estatísticas de seleção
das equações, o modelo de Curtis, seguido do modelo de Stoffels, são os mais indicados para estimar
alturas dos clones de Eucalyptus sp. em uma área de cerrado no Amapá.
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Resumo
A definição de florestas por meio de índices de diversidade de espécies que as compõem, assim
como sua distribuição espacial, traz importantes informações para o manejo e preservação desses
ecossistemas. Para distinção dessas florestas podem ser utilizadas técnicas de agrupamento. Os
métodos de agrupamento associam um item a uma ou várias classes categóricas, em que as
classes são determinadas pelos dados. Neste estudo foi utilizada a análise de agrupamento, sendo
empregada para separar os registros de um conjunto de dados em grupos, que os distinguem dos
elementos de outros grupos. Realizou-se uma aplicação com dados provenientes de uma Unidade
de Produção Anual (UPA) situada na Reserva Extrativista Chico Mendes, Xapuri, Acre. Para a
análise de agrupamento utilizou-se o algoritmo k-means, baseado na distância euclidiana. Foram
formados três grupos, sendo a maior diversidade florística apresentada no grupo III, seguido dos
grupos I e II, com o predomínio das espécies Tetragastris altissima e Pseudolmedia laevis nos
três grupos.
Palavras-chave: Resex; Clusterização; K-means.

1. Introdução
A fitossociologia é o estudo da composição, desenvolvimento, distribuição geográfica e relações
ambientais das comunidades de plantas (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974). Com base no
estudo da fitossociologia de uma floresta é possível entender sobre sua formação, adaptações das
espécies, as inter-relações entre as espécies e o meio em que coabitam, assim como a diversidade, a
dinâmica atual e previsão sobre o futuro desenvolvimento da comunidade (UBIALLI, 2007).
Segundo Santos (2014), a distinção de florestas por meio da avaliação da diversidade de espécies
que as compõem, assim como sua distribuição espacial traz importantes informações para o manejo e
preservação desses ecossistemas. Para distinção dessas florestas podem ser utilizadas técnicas de
classificação não supervisionadas, denominadas agrupamento, em que grupos de indivíduos mais
similares são formados, como árvores, parcelas ou talhões. Esses agrupamentos são formados a partir
de informações contidas na matriz de dados multivalorados (SOUZA et al., 1990).
Os métodos para produzir estruturas de agrupamentos, a partir de um conjunto de dados
complexos, são por meio de medidas de “proximidade” ou “similaridade”. Esses métodos associam um
item a uma ou várias classes categóricas, em que as classes são determinadas pelos dados (JOHNSON;
WICHERN, 1992). Nesse tipo de análise, o procedimento inicia com o cálculo das distâncias entre os
objetos estudados dentro do espaço multiplano constituído pelos eixos de todas as variáveis, sendo, a
seguir, os objetos agrupados conforme a proximidade entre eles (PEREIRA, 1999).
Para um melhor desempenho desses métodos deve se levar em conta a natureza das variáveis
(discreta, contínua e binária), escalas de medição (nominal, ordinal, intervalar e razão) e o conhecimento
do pesquisador (JOHNSON; WICHERN, 1992).
Outro fator que influencia na precisão dos grupos formados são os métodos de agrupamentos
utilizados, estes devem ser compatíveis com o objetivo do agrupamento. Como exemplo de métodos de
agrupamento tem-se: o hierárquico aglomerativo, tocher, DBSCAN, K-means (TAN et al., 2006).
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Desses métodos de agrupamento, o K-means é um dos mais antigos e utilizados. Nesse método, o
pesquisador determina o número de grupos, denominado de K.
Com base no exposto, o objetivo do trabalho foi determinar e caracterizar diferentes grupos de
diversidade florística, formados por parcelas permanentes, localizadas na Reserva Extrativista Chico
Mendes, estado do Acre.
2. Material e Métodos
A área de estudo está inserida na Reserva Extrativista Chico Mendes – Resex Chico Mendes,
município de Xapuri, Acre, localizada entre as coordenadas geográficas 10º 06’ a 10º 58’ S e 67º 56’ a
69º 48’ W. A Resex possui uma área de 970.570 ha, abrangendo os municípios de Rio Branco, Capixaba,
Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Sena Madureira (BRASIL, 2006).
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos em uma Unidade de Produção Anual (UPA)
situada na Resex. A UPA foi dividida em 53 unidades de trabalho (UTs), sendo essas localizadas em
áreas de manejo florestal comunitário da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva
Extrativista Chico Mendes em Xapuri – AMOPREX.
Para a análise de agrupamento, foram utilizados dados de 20 parcelas permanentes, distribuídas
aleatoriamente entre as UTs. Os dados utilizados foram: n° de indivíduos, área basal, índices de
diversidade de Shannon-Weaner, Índice de Simpson, Índice de Margalef e Índice de equabilidade de
Pielou (Tabela 1). Foram calculados os parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal de
densidade, frequência, dominância e índice de valor de importância para cada espécie, conforme MullerDombois e Ellemberg (1974).
Tabela 1 – Banco de dados utilizado para análise de agrupamento. (Fonte: os autores).
Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N
111
81
29
92
97
97
102
38
60
98
66
116
98
98
69
89
109
84
59
91

G
25,84
13,97
10,97
11,81
20,78
24,37
37,59
9,05
16,36
25,11
14,29
30,03
34,99
18,05
14,34
16,20
24,37
27,50
17,36
17,29

S
38
46
21
46
31
46
55
28
46
52
37
56
32
47
37
55
52
45
40
52

H'
2,78
3,49
2,93
3,47
2,82
3,25
3,72
3,19
3,74
3,7
3,46
3,73
2,93
3,46
3,2
3,78
3,61
3,37
3,57
3,75

C
0,88
0,96
0,97
0,96
0,9
0,93
0,98
0,98
0,99
0,98
0,98
0,97
0,92
0,96
0,94
0,98
0,97
0,95
0,98
0,98

J
0,76
0,91
0,96
0,91
0,82
0,85
0,93
0,96
0,98
0,94
0,96
0,93
0,85
0,9
0,89
0,94
0,91
0,89
0,97
0,95

Dmg
7,86
10,24
5,94
9,95
6,56
9,84
11,68
7,42
10,99
11,12
8,59
11,57
6,76
10,03
8,50
12,03
10,87
9,93
9,56
11,31

Em que: N= número total de indivíduos; G= área basal (m².ha -1); S= Número total de espécies
amostradas; H’= Índice de Shannon-Weaver; C = Índice de dominância de Simpson; J = Índice de
equabilidade de Pielou; e Dmg = Índice de Margalef.
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O agrupamento das parcelas com características semelhantes de diversidade florística baseouse em técnicas de data mining, utilizando o software WEKA ® 3.7 (Waikato Environment for
Knowledge Analysis).
A tarefa de agrupamento, também chamada de clusterização ou análise de grupos, é usada para
separar os registros de um conjunto de dados em subconjuntos ou grupos (clusters), de tal forma que
elementos em um cluster compartilhem um conjunto de propriedades comuns que os distinguem dos
elementos de outros clusters. O agrupamento tem por objetivo maximizar a similaridade intracluster e
minimizar a similaridade intercluster (GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015). Segundo Tan et al. (2009),
quanto maior a semelhança dentro de um grupo e maior a diferença entre grupos, melhor ou mais distinto
será o agrupamento.
Para a análise de agrupamento utilizou-se o algoritmo das k-médias (k-means), baseado em
distância. A distância é um importante critério para identificar a similaridade ou dissimilaridade entre
os elementos, sendo a distância euclidiana uma das métricas mais utilizadas. Selecionou-se a distância
euclidiana como função distância e definiu-se um número de clusters igual a três.
O algoritmo k-means cria aleatoriamente K centróides e os grupos associados a cada centróide.
São calculadas as médias dos vetores de cada grupo. Cada ponto é deslocado para o grupo
correspondente ao vetor médio do qual ele está mais próximo. Com este novo agrupamento dos pontos
em K grupos, novos vetores médios são calculados. O processo continua até que se chegue a uma
situação em que todos os pontos já estejam nos grupos dos seus vetores médios mais próximos (TAN et
al., 2006).
3. Resultados e Discussão
Foram formados três grupos distintos, caracterizados por diferentes níveis de diversidade. Nas
Tabelas 2 3 e 4 são apresentados os resultados da análise fitossociológica das 10 espécies mais
importantes na composição de cada grupo. Apesar de os grupos apresentarem diferentes níveis de
diversidade, observa-se que a composição florística entre os grupos é semelhante, sendo que das 10
espécies, 8 estão presentes em pelo menos dois grupos.
Tabela 2 – Análise fitossociológica das 10 espécies com maior valor de importância pertencentes ao
Grupo I. (Fonte: os autores).
Espécies
Tetragastris altissima
Bertholletia excelsa
Pseudolmedia laevis
Rinoreocarpus ulei
Metrodorea flavida
Quararibea guianensis
Brosimum guianense
Clarisia racemosa
Aspidosperma vargasii
Neea sp.
Total

N
81
7
30
25
18
24
16
12
10
10
713

AB
3,27
5,91
1,46
0,37
0,44
0,43
0,71
0,67
0,69
0,35
42,04

DA
31,15
2,69
11,54
9,61
6,92
9,23
6,15
4,61
3,85
3,85
274,23

DR
11,36
0,98
4,21
3,51
2,52
3,37
2,24
1,68
1,40
1,40
100

FA
90
60
70
60
90
50
60
60
60
80
3930

FR
2,29
1,53
1,78
1,53
2,29
1,27
1,53
1,53
1,53
2,04
100

DoA
1,26
2,27
0,56
0,14
0,17
0,16
0,27
0,26
0,27
0,13
16,17

DoR
7,77
14,1
3,48
0,88
1,06
1,02
1,69
1,59
1,65
0,83
100

VI
7.14
5.52
3.16
1.97
1.96
1.89
1.82
1.6
1.53
1.42
100

N = número de indivíduos; AB = área basal (m 2); DA = Densidade absoluta (n/ha); DR = Densidade
relativa (%); FA = Frequência absoluta (%); FR = Frequência relativa (%); DoA = Dominância absoluta
(m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); VI = Valor de importância (0-100%).
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Tabela 3 – Análise fitossociológica das 10 espécies com maior Valor de Importância pertencentes ao
Grupo II. (Fonte: os autores).
Espécies
Tetragastris altissima
Pseudolmedia laevis
Brosimum guianense
Clarisia racemosa
Rinoreocarpus ulei
Quararibea guianensis
Cupania cinerea
Licania sp.
Hymenaea parvifolia
Alseis sp.
Total

N
66
53
17
8
13
14
3
7
4
2
306

AB
3,99
2,97
1,68
1,48
0,17
0,31
1,26
0,49
0,78
0,73
21,22

DA
84,61
67,95
21,79
10,26
16,67
17,95
3,85
8,97
5,13
2,56
392,31

DR
21,57
17,32
5,56
2,61
4,25
4,58
0,98
2,29
1,31
0,65
100

FA
100
100
100
66,67
100
66,67
33,33
100
66,67
66,67
3366.67

FR
2,97
2,97
2,97
1,98
2,97
1,98
0,99
2,97
1,98
1,98
100

DoA
5,11
3,81
2,16
1,90
0.22
0.40
1,62
0.62
0.99
0.94
27,20

DoR
18,79
14,00
7,94
6,99
0,83
1,45
5,94
2,29
3,67
3,45
100

VI
14,44
11,43
5,49
3,86
2,68
2,67
2,64
2,52
2,32
2,03
100

N = número de indivíduos; AB = área basal (m²/ha); DA = Densidade absoluta (n/ha); DR = Densidade
relativa (%); FA = Frequência absoluta (%); FR = Frequência relativa (%); DoA = Dominância absoluta
(m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); VI = Valor de importância (0-100%).
Tabela 4 – Análise fitossociológica das 10 espécies com maior Valor de Importância pertencentes ao
Grupo III. (Fonte: os autores).
Espécie
Tetragastris altissima
Pseudolmedia laevis
Bertholletia excelsa
Castilla ulei
Brosimum guianense
Hymenaea courbaril
Metrodorea flavida
Chorisia speciosa
Apuleia leiocarpa
Sorocea sp.
Total

N
43
31
3
11
21
3
17
2
4
11
665

AB
2,27
0,10
3,03
1,51
0,93
2,31
0.40
1,70
1,27
0,67
43,41

DA
23,63
17,03
1,65
6,04
11,54
1,65
9,34
1,10
2,20
6,04
365,39

DR
6,47
4,66
0,45
1,65
3,16
0,45
2,56
0,30
0,60
1,65
100

FA
71,43
85,71
28,57
71,43
57,14
28,57
85,71
28,57
57,14
71,43
5257,14

FR
1,36
1,63
0,54
1,36
1,09
0,54
1,63
0,54
1,09
1,36
100

DoA
1,25
0,55
1,66
0,83
0,51
1,27
0,22
0,93
0,70
0,37
23,85

DoR
5,22
2,29
6,97
3,49
2,15
5,31
0,93
3,91
2,94
1,54
100

VI
4,35
2,86
2,66
2,17
2,13
2,10
1,70
1,58
1,54
1,52
100

N = número de indivíduos; AB = área basal (m2/ha); DA = Densidade absoluta (n/ha); DR = Densidade
relativa (%); FA = Frequência absoluta (%); FR = Frequência relativa (%); DoA = Dominância absoluta
(m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); VI = Valor de importância (0-100%).
O grupo I é formado por 10 parcelas que, de maneira geral, apresenta a segunda maior diversidade
em relação aos demais grupos, sendo composto por 184 espécies arbóreas, com área basal de 16,17
m².ha-1 e densidade absoluta de 105 indivíduos.ha-1. As três espécies mais importantes totalizam 16,56%
do número de indivíduos.ha-1 e contribuem com 16,55% da densidade total. Portanto, 181 espécies
representam 83,44% do número de indivíduos.ha-1, indicando grande heterogeneidade florística no
grupo.
A menor diversidade é representada pelo grupo II, formado por apenas três parcelas e 70 espécies.
Este apresenta a maior área basal (27,21 m².ha-1) e maior densidade absoluta (503 indivíduos.ha-1) entre
os grupos formados. As três espécies mais importantes representam 40,73% da dominância total do
grupo e totalizam 44,39% do número de indivíduos.ha-1. Dessa forma, constata-se que as parcelas desse
grupo foram caracterizadas por uma grande quantidade de indivíduos representados por poucas espécies.
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No grupo III, as três espécies mais importantes representam apenas 11,51% do número de
indivíduos.ha-1. Esse grupo é caracterizado por apresentar a maior diversidade florística, sendo
composto por 196 espécies arbóreas, área basal igual a 23,85 m².ha -1 e densidade de 201 ind.ha-1.
Constata-se que os grupos foram marcados pela presença das espécies Tetragastris altissima e
Pseudolmedia laevis. Uma possível explicação para a grande quantidade de indivíduos de T. altissima
(breu-vermelho) pode estar relacionada principalmente ao fato de ser uma espécie tolerante à sombra, e
que se adapta facilmente a ambientes perturbados como os de uma clareira, em sua fase inicial de
desenvolvimento (JARDIM et al., 2007).
4. Conclusões
A análise de agrupamento realizada definiu três grupos com diferentes índices de diversidade,
com predomínio das espécies Tetragastris altissima e Pseudolmedia laevis nos grupos formados.
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Resumo
Uma área de Manejo Florestal Sustentável dividida em compartimentos de igual tamanho não
corresponderá a uma distribuição regular de volume, renda e espécies. Como alternativa, a
formação das Unidades de Produção Anual (UPAs) pode ser modelada como um problema
clássico conhecido como P-medianas. Desse modo, os objetivos deste estudo foram: 1)
Apresentar um modelo de programação linear inteira binária para realizar a formação de UPAs
promovendo a regulação da produção florestal e; 2) propor um método heurístico para obtenção
de soluções viáveis sub-ótimas. A área de estudo consiste em uma área de manejo florestal com
1.057,41 ha de floresta tropical nativa, localizada no estado do Acre. Os dados utilizados são
provenientes do inventário florestal censitário da área, em que foram selecionadas apenas as
árvores da categoria explorável. Foram utilizados os preços da madeira (R$/m³ em tora) das
espécies da categoria explorável para calcular a receita. O modelo proposto teve como base o
modelo das p-medianas para agrupar indivíduos de valor comercial exploráveis formando as
UPAs. Para resolução do modelo, desenvolveu-se um algoritmo heurístico. Foram analisados
quatro cenários, com a receita e o volume variando de ±10% e ±20%. A variação da restrição de
classe de uso da madeira foi fixada ±20% em todos os cenários. Todos os cenários tinham por
objetivo a formação de 4 UPAs. O método heurístico cumpriu o objetivo de formar as UPAs,
agrupando as árvores de maneira otimizada e, ao mesmo tempo, regulando a produção dentro da
variação permitida.
Palavras-chave: Manejo florestal; Regulação florestal; Programação matemática.

1. Introdução
Um dos maiores desafios do planejamento do recurso florestal madeireiro, conforme destacam
Carvalho et al. (2015), refere-se à regulação da produção. Para Leuschner (1984), a regulação da
produção florestal consiste na obtenção anual ou periódica de produtos da floresta em igual volume,
igual tamanho e qualidade.
Na regulação, é comum dividir a área de produção em compartimentos de exploração a serem
colhidos em determinados intervalos de tempo em um horizonte de planejamento. Contudo, o volume
madeireiro de uma floresta nativa varia em função da capacidade produtiva do solo e da distribuição
heterogênea das espécies (BRAZ; CARNIERI; ARCE, 2004). A divisão de uma área de Manejo
Florestal Sustentável – MFS em compartimentos de igual tamanho não corresponderá a uma distribuição
regular de volume, renda e espécies. Conforme Souza e Soares (2013), a distribuição espacial das
Unidades de Produção Anual (UPAs) em florestas nativas é um problema que requer solução otimizada,
sendo possível o emprego de técnicas de Programação Matemática (PM).
Como alternativa, a formação das UPAs pode ser modelada através da Programação Linear
Inteira Binária (PLIB) como um problema clássico conhecido como P-medianas. Por se tratar de um
problema do tipo NP-Hard (não-polinomial difícil), ou seja, difícil de ser solucionado devido ao grande
número de combinações, seu tratamento por técnicas exatas torna-se limitado (MAPA, 2007), e assim,
métodos heurísticos são normalmente utilizados para resolvê-lo (DOMÍNGUEZ; MUÑOZ, 2008;
MLADENOVIĆ et al., 2007). Um método heurístico é um procedimento em que não há garantia da
solução ótima para o problema, porém, fornece uma solução viável que se encontra pelo menos próxima
da ótima, utilizando um esforço computacional considerado razoável (GOLDBARG; LUNA, 2000).
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Desse modo, os objetivos deste estudo foram: 1) Apresentar um modelo de PLIB para realizar
a formação de UPAs promovendo a regulação da produção florestal e; 2) Propor um método heurístico
para obtenção de soluções viáveis sub-ótimas.
2. Material e Métodos
A área de estudo situa-se no município de Bujari, estado do Acre, Brasil. Consiste em uma área
de MFS com 1.057,41 ha de floresta tropical nativa, localizada entre as coordenadas 593626,26 m W e
8957685,44 m S. O clima da região é do tipo Am, equatorial quente e úmido, com temperatura média
anual em torno de 24,5º C (ACRE, 2006).
Os dados utilizados são provenientes de inventário florestal censitário da área florestal sob
regime de MFS. Foram selecionadas apenas as árvores da categoria explorável, totalizando 4.237
indivíduos, com volume total de 25.437,4496 m³ e volume médio de aproximadamente 6,0 m³.
Os indivíduos foram agrupados em classes de uso, a fim de promover uma distribuição
homogênea na formação das UPAs. As espécies foram classificadas em madeira nobre, madeira dura
intermediária e madeira branca. Os preços da madeira (R$/m3 em tora) utilizados foram obtidos em um
boletim de preços de produtos agropecuários e florestais levantados pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária do Acre (Embrapa Acre) e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Acre
(FAEAC) no ano de 2013. Assim, foi possível calcular a receita individual gerada por cada uma das
árvores da categoria explorável. Calculou-se a distância euclidiana de cada indivíduo em relação aos
outros indivíduos da área.
2.1. Modelo de otimização
O problema de p-medianas é um problema clássico de localização. O objetivo é determinar os
locais de p facilidades (medianas) em uma rede de n nós, de modo a minimizar a soma das distâncias
entre cada nó de demanda e a mediana mais próxima (SENNE; LORENA, 2003). O modelo abaixo foi
proposto com base no modelo das p-medianas para agrupar indivíduos de valor comercial exploráveis
em UPAs, realizando a regulação da produção florestal com restrições de volume, receita da madeira e
classes de uso.
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xij , Y j  0,1  i, j  1,..., n

(8)

Em que: i = i-ésima árvore; j = árvore centro da UPA; k = classe de uso; dij = distância euclidiana da árvore i para a árvore j
centro da UPA; P = número total de UPAs a serem formadas; xij = variável binária (0 ou 1), que assume o valor 1 se a árvore i
é ligada à árvore j centro da UPA, caso contrário, assume o valor 0; Yj = variável binária (0 ou 1), que assume o valor 1 se a
árvore j é a árvore centro da UPA, caso contrário, assume o valor 0; R = receita total da área de MFS; ri = receita da i-ésima
árvore; vi = volume da i-ésima árvore; Vj = volume total da área de MFS; Ck = total de árvores pertencentes à classe k; ck =
indivíduo pertencente à classe k; Ir = taxa de variação permitida para renda; Iv = taxa de variação permitida para volume e Ic =
taxa de variação permitida para classe de uso.

A função objetivo (1) busca minimizar o somatório das distâncias euclidianas entre cada árvore
i e a árvore j centro de cada UPA. A restrição (2) garante que cada árvore i seja ligada apenas à uma
árvore j centro dentre todas as UPAs, ou seja, cada árvore irá pertencer exclusivamente a uma única
UPA. A restrição (3) estabelece o número de UPAs a serem formadas na área de MFS. A restrição (4)
impõe que cada árvore i seja ligada a uma única árvore j, se esta for uma árvore centro da UPA. As
restrições 5.1 e 5.2 regulam a receita de cada UPA em função da taxa de variação permitida. As restrições
6.1 e 6.2 regulam o volume de cada UPA em função da taxa de variação permitida. As árvores são
distribuídas em três classes de uso, sendo as restrições 7.1 e 7.2 responsáveis por manter a proporção
dessas classes nas UPAs dentro de um intervalo aceitável. A última restrição (8) afirma que as variáveis
de decisão são binárias.
2.2. Heurística de Formação Adaptativa (HFA)
Para resolução do modelo, desenvolveu-se um algoritmo heurístico. O método heurístico
proposto consiste em um procedimento aleatório, guloso e adaptativo para formar de maneira otimizada
as UPAs. Sua implementação é dividida em duas partes e executadas de forma consecutiva.
Primeiramente, respeitando a quantidade de unidades a serem manejadas, seleciona-se aleatoriamente
as coordenadas geográficas nas quais seriam alocados os pontos centrais de cada UPA. Em seguida,
formam-se as UPAs pelo agrupamento das árvores exploráveis com menor distância entre elas e a
localização dos respectivos pontos centrais selecionados. A segunda fase de execução da heurística é
responsável pela verificação da viabilidade da solução de acordo com a regulação pré-estabelecida para
volume, receita e classe de uso. Se for uma solução inviável, iterativamente são feitas trocas nos
agrupamentos de forma a permitir que a solução se adapte às restrições do modelo.
Como critério de parada considerou-se a geração de 10.000 soluções válidas para cada cenário.
2.3. Cenários para formação das UPAs
Foram analisados quatro cenários, com a receita e o volume variando de ±10% e ±20%. Cenário
1: receita e volume variando ±10%; cenário 2: receita variando ±10% e volume em ±20%; cenário 3:
receita variando ±20% e volume ±10%; e cenário 4: receita e volume variando ±20%. A variação da
restrição de classe de uso da madeira foi fixada ±20% em todos os cenários. Todos os cenários tinham
por objetivo a formação de 4 UPAs.
2.4. Avaliação da heurística
Para a avaliação do método de solução do modelo proposto, foram executadas 10 simulações
para cada cenário, com o objetivo de avaliar a estabilidade da heurística proposta em obter soluções
válidas e de qualidade. Ao final, foram calculadas as estatísticas descritivas das variáveis para cada
cenário: média e coeficiente de variação.
3. Resultados e Discussão
Em relação à regulação da área florestal, a HFA foi implementada de modo a equilibrar o
volume de corte, a receita obtida e o número de árvores por classes de uso em cada UPA formada. Além
disso, essa regulação foi flexibilizada alocando limites máximos e mínimos às restrições do modelo
como parâmetros de entrada, podendo ser ajustados de acordo com as necessidades do tomador de
decisão.
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Na Figura 1 é apresentada a melhor solução encontrada para cada um dos cenários avaliados
após 10 processamentos consecutivos de simulação. Cada UPA formada enquadrou-se dentro dos
limites máximos e mínimos de volume, receita e classe de uso. A formação das UPAs foi representada
por cores diferentes com cada ponto representando uma árvore da categoria explorável.

Figura 1 – Solução encontrada para a) cenário 1, b) cenário 2, c) cenário 3 e d) cenário 4 (Fonte: os
autores).
Ao analisar os valores médios de volume e renda encontrados nos 4 cenários (Tabelas 1 e 2,
respectivamente), pode-se afirmar que o método heurístico cumpriu o objetivo de formar as UPAs,
agrupando as árvores de maneira otimizada e, ao mesmo tempo, regulando a produção dentro da
variação permitida.
Tabela 1 – Receita (R$) para cada cenário avaliado. (Fonte: os autores).

±10

1
2
3
4

±20

Volume (m³)

UPA

1
2
3
4

Receita ±10
Média (R$)
CV%
Cenário 1
1.149.877,07
1.004.614,48
1.122.296,55
1.069.004,61
Cenário 3
1101.509,19
1.091.655,59
1.150.614,52
1.115.092,95

5,66
7,47
4,73
5,66
6,87
6,36
6,05
6,98

Receita ±20
Receita média (R$)
CV%
Cenário 2
1.115.624,83
6,78
1.089.011,30
7,18
1.156.188,06
7,30
1.098.048,07
8,31
Cenário 4
1.127.536,68
8,25
1.130.772,07
10,46
1.089.140,54
10,28
1.111.422,96
11,55

Tabela 2 – Volume (m³) para cada cenário avaliado. (Fonte: os autores).
UPA

Volume ±10
Média (m³)
CV%

Volume ±20
Volume médio (m³)
CV%

±10

6.504,59
6.351,26
6.456,35
6.125,25

±20

Renda (R$)

Cenário 1
1
2
3
4
1
2
3
4

6.340,66
6.225,81
6.610,01
6.260,96

Cenário 2
5,60
6,71
5,24
5,99

6.271,34
6.228,33
6.583,65
6.354,13

6,79
6,16
6,05
6,69

6.426,90
6.466,53
6.218,22
6.325,80

Cenário 3

6,46
6,97
6,79
8,44
Cenário 4
8,20
10,17
9,62
11,36
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Atualmente, diante de áreas cada vez maiores que estão sendo exploradas e, consequentemente,
um número muito alto de possíveis formações distintas para as UPAs a serem avaliadas, deve-se focar
na busca de meios alternativos para superar as limitações computacionais impostas durante a resolução
desse problema via PLI. Sendo assim, o trabalho fundamentou um método heurístico para gerar soluções
que, embora se tenha resultados próximos ao ótimo, apresente soluções viáveis, de qualidade e em tempo
hábil.
4. Conclusão
Após a execução da HFA em diferentes cenários de simulação, pode-se concluir que a heurística
desenvolvida cumpriu seu objetivo de formar as UPAs, respeitando as restrições impostas ao problema
no que se refere a regulação por volume, renda e classe de uso.
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Resumo
O bioma Cerrado dispõe de recursos florestais que servem como fonte de sobrevivência para
diversas populações. Estudos da composição do cerrado permitem determinar os usos
múltiplos das espécies nativas. Objetivou-se então com este trabalho, avaliar a composição da
vegetação, identificando a ocorrência de espécies de uso múltiplo em uma área de reserva legal
do Cerrado Stricto Sensu. Realizou-se um inventário alocando dez parcelas de 10x100m.
Mensurou-se indivíduos com circunferência acima do solo (CAS) ≥ 15,7 cm, identificou-se as
espécies e as classificou em categorias de uso múltiplo: alimentícias (para humanos e animais),
artesanais, madeireiros, medicinais, ornamentais, paisagísticas, recuperação de áreas
degradadas (RAD) e outros (tonífera, corante, apícola, cortiça, tintorial, óleo, borracha). Foram
amostrados 512 indivíduos, distribuídos em 34 espécies e 14 famílias. A espécie Terminalia
fagifolia Mart. Et Zucc foi a mais presente na área de reserva legal. Das espécies amostradas
20,60% são frutíferas, 79,41% possuem uso madeireiro e 18 espécies possuem uso medicinal.
Das espécies levantadas, há para cada uma pelo menos um uso múltiplo, seja alimentício,
madeireiro, paisagístico, ornamental ou para recuperação de áreas degradadas.
Palavras-chave: Cerrado, recursos florestais.

1. Introdução
O bioma Cerrado é considerado como um dos hotspots mundiais de biodiversidade e apresenta
abundância de espécies endêmicas. Os recursos provenientes do Cerrado são de importância
ambiental, bem como social e econômica, pois servem como fonte de sobrevivência para diversas
populações. Dentre as várias espécies catalogadas, muitas são de uso múltiplo, sendo utilizadas em
recuperação de áreas degradadas, uso medicinal, proteção, construção de barreiras e outros fins
(BRASIL, 2016). Segundo o Instituto Estadual de Florestas (2016), o Cerrado é o bioma com maior
distribuição pelo estado de Minas Gerais, destacando-se pela presença próxima às bacias dos rios São
Francisco e Jequitinhonha.
O Cerrado, apesar da sua significante dimensão, é o bioma que, devido às influências de
expansão urbana e atividades agropecuárias, vem sofrendo intervenções que colocam em risco a
manutenção dos recursos provenientes (RUFINI, 2014). A preservação e conservação dos recursos
florestais são dependentes do conhecimento da composição florística da comunidade, e por meio dos
estudos fitossociológicos é possível o reconhecimento da diversidade e distribuição das espécies
(FERREIRA; PASA, 2014). Os levantamentos e estudos da composição florística evidenciam o valor
da biodiversidade da vegetação nativa e auxiliam no desenvolvimento de planos de ação (OLIVEIRA
FILHO; MACHADO, 1993).
Oliveira et al. (2006) relatam que a dificuldade de manejo da vegetação do Cerrado é
decorrente da falta de informações florísticas, ecológicas e fisiológicas e que uma alternativa para a
preservação e conservação do bioma é a sua utilização de forma correta. O conhecimento dos recursos
naturais de uma determinada área permite a realização da gestão ambiental de forma precisa,
possibilitando a execução de um plano de manejo sustentável (BORGES et. al., 2004). Segundo Rufini
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(2014), o manejo florestal sustentável se baseia na aquisição de benefícios econômicos, sociais e
ambientais, alcançando objetivos específicos.
As áreas de reserva legal são definidas como uma das importantes alternativas para a
conservação e preservação dos recursos florestais e podem ser utilizadas desde que não ocorra
alterações e que estejam sob um regime de manejo florestal (OLIVEIRA; WOLSKI, 2012). Portanto,
o objetivo deste trabalho foi avaliar a composição da vegetação, identificando a ocorrência de espécies
de uso múltiplo em uma área de reserva legal do Cerrado Stricto Sensu.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma área de Reserva Legal na Comunidade Camela, localizada a 50
km de Montes Claros- MG. De acordo com a classificação Köppen e Geiger o clima na região é do
tipo Aw, tropical com estação seca, temperatura média de 22,7 °C e com um valor de pluviosidade
média anual de 1.029 mm. A área com vegetação predominante do cerrado stricto sensu possui 27,4
ha.
A comunidade rural é composta por 70 famílias que possuem como atividade principal a
agropecuária. Nos períodos de maio a novembro as famílias trabalham com a produção de rapadura
que é comercializada na região.
Realizou-se o levantamento da vegetação empregando o método de parcelas fixas distribuídas
de forma aleatória, com a alocação de dez parcelas de 10x100m. Como critério de inclusão, mensurouse todos os indivíduos com circunferência acima do solo (CAS) ≥ 15,7 cm, utilizando fita métrica.
Estimou-se a altura de todas as árvores das parcelas. Realizou-se a identificação taxonômica no campo
e para as espécies não identificadas coletou-se o material botânico para posterior identificação por
meio de consultas à literaturas específicas (LORENZI, 1998; SILVA JR, 2012), professores e alunos
da Universidade Federal de Minas Gerais.
As espécies identificadas foram classificadas nas categorias de uso múltiplo: alimentícias
(para humanos e animais), artesanais, madeireiros, medicinais, ornamentais, paisagísticas, recuperação
de áreas degradadas (RAD) e outros (tonífera, corante, apícola, cortiça, tintorial, óleo, borracha).
3. Resultados e Discussão
Foram amostrados 512 indivíduos, distribuídos em 34 espécies e 14 famílias. Obteve-se um
diâmetro médio de 7,87 cm e altura média de 3,5 m.
A espécie Terminalia fagifolia Mart. & Zucc foi a mais presente na área de reserva legal,
contribuindo, assim, para que a família com maior número de indivíduos seja a Combretaceae com
153 indivíduos, porém a família com maior representatividade em espécie foi a Fabaceae (13) (Tabela
1), em que o gênero Machaerium apresenta três espécies: Machaerium opacum Vogel, Machaerium
acutifolium Vogel e Machaerium vilosum Vogel. Ishara et al. (2008), avaliando a composição
florística de remanescente de cerrado stricto sensu, também observou a família Fabaceae como uma
das mais representativas. Couto et al. (2009), avaliando a diversidade e similaridade de florística de
ambientes de Cerrado, cita que se pode inferir a respeito da adaptabilidade às condições
edafoclimáticas do bioma Cerrado por parte das espécies da família Fabaceae.
Do total de espécies levantadas, 41,17% podem ser utilizadas como alimento para a fauna
devido ao fornecimento dos frutos, o que se torna benéfico, pois os animais atuam como agentes de
dispersão favorecendo a disseminação das espécies na área.
As espécies mais comuns foram: Terminalia fagifolia Mart. & Zucc (153), Vatairea
macroparca (Benth) Ducke (52), Qualea multiflora Mart. (50), Caryocar brasiliensis Cambess. (45) e
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc) Schott & Endl. (33). Rufini (2014) em estudo sobre o uso
múltiplo e sustentável do cerrado stricto sensu destaca as espécies Caryocar brasiliensis Cambess.,
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Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc) Schott & Endl., Terminalia fagifolia Mart. & Zucc, e Vatairea
macroparca (Benth) Ducke como quatro das 14 com maior densidades na área de estudo.
Das espécies amostradas 20,60% são frutíferas, podendo ser consumidas de forma in natura
ou processada, como é o caso da Eugenia dysenterica DC, Hancornia speciosa Gomes e Caryocar
brasiliensis Cambess.
Dentre as espécies catalogadas, 79,41% possuem uso madeireiro, variando em baixa e alta
densidade e sendo empregadas em uso regional, podendo ser utilizadas na fabricação de postes,
móveis, mourões, e para acabamentos internos.
As espécies Aspidosperma tomentosum Mart., Hancornia speciosa Gomes, Caryocar
brasiliensis Cambess, Terminalia fagifolia Mart. & Zucc., Dalbergia miscolobium Benth,
Planthymenia reticulata Benth, Qualea grandiflora Mart. e Salvertia convallariaeodora A. St. Hil
apresentam uso para 55,56% das categorias analisadas.
Das plantas amostradas, dezoito espécies possuem uso medicinal. A Hancornia speciosa
Gomes, que possui fruto rico em proteínas e vitamina C, sua folha pode ser utilizada no tratamento de
diabetes, obesidade e verrugas. Outros exemplos são: Himatanthus obovatus (Müll. Arg) Woodson
(uso do chá da folha para manchas na pele, coceiras, espinhas), Machaerium acutifolium Vogel (uso
dos frutos como diuréticos), Salvertia convallariaeodora A. St. Hil (uso do pó da casca para acidez no
estômago).
A espécie Copaifera langsdorffii Des. apresentou baixa densidade, porém a espécie se destaca
por apresentar diversos usos: medicinal, madeireiro, tintorial, ornamental, apícola e oleaginosa.
Aquino et al. (2007) apresenta as mesmas conclusões a respeito desta espécie em estudo de espécies
vegetais de uso múltiplo em reservas legais de Cerrado.
A espécie Caryocar brasiliensis Cambess possui usos alimentícios, madeireiros, medicinais e
ornamentais. Contudo, vale ressaltar que a espécie é protegida por lei, devendo o seu uso ser somente
não madeireiro.
Tabela 1. Categoria de utilização das plantas nativas de Cerrado Stricto Sensu registradas na área de
reserva legal. Em que: Al, alimentícia; Af, alimentícia fauna; Art, artesanal; M, madeireiro; Med,
medicinal; Or, ornamental; RAD, recuperação de áreas degradadas; P, paisagismo.
Fonte: Os autores.
Família

Espécie

Nome Comum

Anonnaceae

Anonna emarginata
(Schltdl.) H. Rainer

pinha do campo

Apocynaceae

Aspidosperma macrocarpon
Mart

guatambu
cerrado

Apocynaceae

Aspidosperma subincanum
Mart.

guatambu
vermelho

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum
Mart.

peroba do
cerrado

Apocynaceae

Hancornia speciosa
Gomes

mangaba

Apocynaceae

Himatanthus obovatus
(Müll. Arg) Woodson
Schefflera macrocarpa
(Cham. & Schltdl) Frodin

Araliaceae

Utilização
Al Af
x

Art

M Med Or RAD P Outros

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

pau de leite

x

x

x

mandiocão do
cerrado

x

x

x
x

x

x

501

Handroanthus ochraceus
(Cham.) Mattos

ipê do cerrado

Caryocaraceae

Caryocar brasiliensis
Cambess.

pequi

Chysobalanaceae

Couepia grandiflora
(Mart. & Zucc.) Benth

oiti do sertão

Combretaceae

Terminalia fagifolia
Mart. & Zucc.

mussambé

Fabaceae

Bowdichia virgilioides
Kunth in HBK

sucupira

Fabaceae

Camechysta sp.

amarelinha

Fabaceae

Copaifera langsdorffii
Desf.

copaíba

Fabaceae

Dalbergia miscolobium
Benth

jacarandá do
cerrado

Fabaceae

Dimophandra mollis
Benth

fava danta

Fabaceae

Enterolobium gummiferum
(Mart.) J.F. Macbr

timburi

Fabaceae

Hymenaea stigonocarpa
Mart. & Hayne

jatobá

Fabaceae

Machaerium opacum
Vogel

jacarandá
cascudo

Fabaceae

Machaerium acutifolium
Vogel

Fabaceae

Bignoniaceae

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Fabaceae

Planthymenia reticulata
Benth

vinhático

Fabaceae

Stryphnodendron
adstringens
(Mart.) Corville

Fabaceae

x

x

barbatimão

x

x

Vatairea macrocarpa
(Benth.) Ducke

margoso

x

x

Loganiaceae

Strychnos pseudoquina
A. St. -Hil

quina- docerrado

x

x

Malvaceae

Eriotheca pubescens
(Mart. & Zucc) Schott &
Endl.

imbiruçu

x

pixirica

x

Vochysiaceae

Qualea grandiflora
Mart.

cagaita

x

grão de galo

x

pau terra grande

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

jacarandá do
cerradão

Sapotaceae

x

x

Machaerium vilosum
Vogel

Myrtaceae

x

x

x

Miconia ferruginata
DC.
Eugenia dysenterica
DC
Pouteria ramiflora
(Mart.) Radlk

x

x

jacarandá bico de
papagaio

Melastomaceae

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Vochysiaceae
Vochysiaceae
Vochysiaceae

Qualea multiflora
Mart.

pau terrinha

Salvertia convallariaeodora
chapéu de couro
A. St. -Hil
Vochysia thyrsoidea Pohl

gomeira

NI 1

NI 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Conclusões

Dentre as categorias de uso múltiplo avaliadas, as mais detectadas foram o uso
madeireiro e medicinal, para vinte e sete e dezoito espécies respectivamente. As espécies que
apresentaram maior percentual de usos foram: Aspidosperma tomentosum Mart, Hancornia
speciosa Gomes, Caryocar brasiliensis Cambess., Terminalia fagifolia Mart. & Zucc.,
Dalbergia miscolobium Benth, Planthymenia reticulata Benth, Qualea grandiflora Mart.,
Salvertia convallariaeodora A. St. –Hil., sendo cinco potenciais para cada uma.
A avaliação da reserva legal na Comunidade Camela permite inferir que muitas são as
oportunidades oriundas da utilização dos recursos florestais, desde que esta seja baseada em um plano
de manejo sustentável. A diversidade de espécies com usos múltiplos variando de alimentícia até uso
madeireiro pode ser uma alternativa de incremento para a renda das famílias da comunidade, além de
serem usadas para própria subsistência. Das espécies levantadas, há para cada uma pelo menos um uso
múltiplo, seja alimentício, madeireiro, paisagístico, ornamental ou para recuperação de áreas
degradadas.
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Resumo
Os Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) possuem ampla utilização. No Brasil,
comunidades tradicionais fazem uso desses produtos ao longo dos anos, mas o conhecimento
ainda é muito empírico. A extração desses produtos com o devido manejo, pode auxiliar na
preservação dos biomas, como o da Mata Atlântica, sendo este bioma que ocorre na área
estudada. O objetivo do trabalho é a avaliar o potencial para o uso de PFNM no Parque
tecnológico de Viçosa. Este local possui uma área de 44,11 ha, as espécies nativas encontradas
foram obtidas através do estudo fitossociológico. Foi calculado o Índice de Valor de Importância
(IVI) das espécies e as 12 que apresentaram um maior valor, tiveram suas funções como
potenciais PFNM pesquisados. Os usos encontrados para essas populações vegetais foram
ecológico, medicinal, bioquímica, ornamental, forrageiro e perfumaria. Concluiu-se que o
parque Tecnológico possui um bom potencial para manejo e estudos a respeito desses produtos.
Palavras-chave: Mata Atlântica; Manejo; Preservação.

1. Introdução
Os Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) são recursos biológicos, exceto a madeira,
colhidas a partir de florestas naturais, primárias ou secundárias. Tendo como exemplos desses produtos:
frutas, nozes, óleo, sementes, látex, resinas, gomas, plantas medicinais, especiarias, corantes, plantas
ornamentais, e também materiais como o bambu e rattan (PETERS, 1994).
Historicamente, os PFNM no Brasil, têm sido utilizados por populações tradicionais como,
indígenas, caboclas e moradores do meio rural. O conhecimento sobre PFNM, em boa parte é empírico,
sendo transmitido oralmente de geração a geração (OLIVEIRA et al., 2009), deste modo é cada vez mais
difícil dar continuidade a esse conhecimento por conta da modernização da cultura (Brito; Brito 1999).
Essas populações normalmente fazem uso dos produtos para alimentação, práticas medicinais,
artesanato, ornamentação e forrageio. A extração dos insumos pode funcionar como fonte de renda para
as comunidades (BENTES-GAMA, 2005) e contribuir para a economia local e da região (MCNEELY;
SCHEER, 2009). Outra função observada se apresenta no auxílio da preservação de biomas (MYERS,
1988; DE BEER; MCDERMOTT, 1989; PETERS et al., 1989) pois incentiva pessoas que fazem o uso,
manejem e conservem a floresta para obtenção do bem.
Dessa forma a exploração do bioma Mata Atlântica torna-se interessante, porque apenas 7% da
vegetação nativa original está bem conservada e com a utilização de manejo, a degradação pela
exploração desse recurso será em grande parte evitada, possivelmente pelo motivo de não haver
modificação da estrutura e funções que a floresta exerce (NEPSTAD; SCHWARZMA, 1992). Ainda
existe muito material a ser estudo, tendo que a biodiversidade de espécies vegetais aproxima-se de
20.000 (MMA, 2016).
Por essa motivação, o objetivo desse trabalho é verificar se as espécies presentes no Parque
Tecnológico de Viçosa fornecem PFNM, para que haja a extração desses insumos a partir de manejo e
consequente preservação do bioma.
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2. Material e Métodos
2.1 Coleta de dados
O estudo foi realizado em um fragmento florestal de 44,11 ha, localizado no Parque Tecnológico
de Viçosa, MG. Segundo Torres et al. (2013), sabe-se que a área estudada passou por vários distúrbios
ao longo dos anos, além da retirada de madeira, conversão da floresta em pastagem, plantios agrícolas
e de eucalipto. Há cerca de 20 anos o plantio de eucalipto foi abandonado, e ocorreu a regeneração da
vegetação nativa.
A coleta de dados do presente estudo foi baseada na metodologia proposta por Torres et al.
(2013), em que 22 parcelas retangulares de área fixa de 500m² (10 x 50 m) foram dispostas a cada 2
hectares. As árvores com Diâmetro a Altura do Peito (DAP) igual ou superior a 5 cm foram identificadas
e mensuradas. Os indivíduos foram identificadas a nível de espécie e, quando necessário, houve consulta
ao site do Missouri Botanical Garden (2016).
Realizado o inventário, as espécies encontradas foram organizadas de acordo com o Índice de
Valor de Importância (IVI). A partir desse dado, selecionou-se 12 das espécies com maior IVI, e
posteriormente, buscou-se o uso como PFNM de cada uma e a parte da planta que se retira o produto.
A revisão realizou-se pela pesquisa em literaturas, sites de instituições e artigos científicos.
2.2 Classificação dos PFNM
Os PFNM foram classificados de acordo com a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO, 1992), descritas da seguinte forma:









Alimentício: alimentos e bebidas à base vegetal como, frutas, nozes, sementes, raízes,
cogumelos e etc;
Forrageiro: partes da planta que servem como forrageio para animais e abelhas;
Medicinal: partes de plantas medicinais usados na medicina tradicional e/ou empresas
farmacêuticas;
Perfumaria e cosmética: plantas aromáticas que fornecem óleos essenciais e outros
produtos utilizados para fins de produção de cosméticos;
Bioquímico: produção de resinas, gomas, taninos, látex e corantes;
Artesanato: produtos como palha, bambu, vime, folhas e fibras utilizados em
artesanatos e pode ser usado também na construção civil;
Ornamental: plantas inteiras ou parte delas são utilizadas para fins paisagísticos, de
ornamentação; e
Ecológico, plantas usadas em reflorestamento e aumento da diversidade da flora.

3. Resultados e Discussão
Os usos encontrados na área estudada foram forrageiro, ecológico, alimentício, bioquímica,
perfumaria, ornamental, medicinal e artesanal. No total, são observados 32 usos somando as 12 espécies.
O uso como ecológico possui uma porcentagem de 25%, medicinal 21,9%, bioquímico 18,8%,
ornamental 18,8%, forrageiro 12,5% e perfumaria 3,1%.

505

Tabela 1 – Espécies arbóreas do Parque Tecnológico de Viçosa com maiores IVIs, seus devidos usos e
partes da planta que são extraídos o produto.
Espécies

Parte da planta utilizada

Usos

Anadenanthera peregrina

Casca/flor/casca e folhas/semente

Bioquímico/forrageiro/medicinal/ecológico

Apuleia leiocarpa

Árvore/flor/casca/casca

Ornamental/forrageiro/bioquímico/medicinal

Bathysa nicholsonii

Exsudato

Bioquímico

Brosimum guianense

Fruto/folhas e galhos/árvore

Alimentício/medicinal/ornamental

Mabea fistulifera

Semente/árvore/semente

Ecológico/ornamental/bioquímico

Matayba elaeagnoides

Fruto/árvore/semente

Forrageiro/ornamental/ecológico

Piptadenia gonoacantha

Fruto/semente/extrativo da madeira

Forrageiro/ecológico/bioquímico

Platypodium elegans

Árvore/semente

Ornamental/ecológico

Pseudopiptadenia contorta

Semente/casca

Ecológico/medicinal

Siparuna guianensis

Folhas/óleo essencial/semente

Medicinal/perfumaria/ecológico

Sparattosperma leucanthum

Folhas
Toda/semente/casca/folhas e
frutos/frutos

Medicinal

Xylopia sericea

Ornamental/ecológico/artesanato/bioquímico/medicinal

O uso como ecológico foi um dos valores mais representativos, corroborando com isso,
Carpanezzi et al. (2006) recomendam espécies nativas, como Anadenanthera peregrina, Apuleia
leiocarpa e Piptadenia gonoacantha, para recuperação ambiental em solos não degradados.
Pinto (2006), Giraldi (2010) e Pereira (2005) observaram a importância de espécies da Mata
Atlântica, sendo utilizadas na forma medicinal, mais comumente na medicina popular. Os usos
utilizados são no tratamento de diarreia, dores de cabeça e no corpo, pressão, circulação, fígado,
sarampo, malária, intestino preso, entre muitos outros.
O manejo dos PFNM pode aumentar o interesse dos proprietários rurais em preservar as áreas
de floresta nativa, principalmente a Reserva Legal (Blum et al., 2003). Estes proprietários irão obter
benefícios econômicos advindos da floresta, por meio da venda de produtos alimentício, ornamental,
artesanal e na extração de óleos, resinas e gomas e ao mesmo tempo promoverão a conservação dos
fragmentos florestais da Mata Atlântica.
4. Conclusões
O Parque Tecnológico possui um potencial para o manejo de PFNM, principalmente, para uso
ecológico e medicinal.
Informações sobre PFNM, suas utilizações e quais partes a da planta a serem usadas, são ainda
empíricas, necessitando, assim, de mais estudos a respeito.
Referências
Bentes-Gama, M. M. Importância de produtos florestais não madeireiros (PFNM) para a economia
regional. Circular Técnica 81. Embrapa. Porto Velho, RO. 2005.
Blum, C. T.; Oliveira, R. de F. Reserva Florestal Legal no Paraná, Alternativas de Recuperação e
Utilização Sustentável. IBQP – Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Paraná, Curitiba,
PR. 2006.

506

Brito, A.R.M.; Brito, A.A.S. 1999. Medicinal Resources of the tropical forest -biodiversity and its
importance to human health. Medicinal plant researchin Brazil: data from regional and national
meetings. p. 386-401. In: M.J. Balick; E. Elisabetsky & S.A. Laird (eds.). Columbia University Press,
New York.
CARPANEZZI, A. A.; CAARPANEZZI, O. T. B. Espécies Nativas Recomendadas para Recuperação
Ambiental no Estado do Paraná, em Solos Não Degradados. Documentos 136. Embrapa. Colombo, PR.
2006.
GIRALDI, M.; HANAZAKI, N. Uso e Conhecimento Tradicional de Plantas Medicinais no Sertão do
Ribeirão, Florianópolis, SC, Brasil. Acta Bot. Bras. v.24, n.2, 395-406. 2010.
Laboratório
de
Manejo
Florestal
da
UNICENTRO.
Disponível
<http://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6125-2/>. Acesso em: 22 de agosto de 2016.

em:

Mata
Atlântica.
Ministério
do
Meio
Ambiente.
Disponível
<http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica>. Acesso em: 22 de junho de 2016.

em:

McNEELY, J.; SCHEER, S. Ecoagricultura – alimentação do mundo e biodiversidade. Editora
Senac, São Paulo, 464 p. 2009.
MYERS, N. Tropical forests: much more than stocks of wood. Journal of Tropical Ecology,
Cambridge, v. 4, p. 209-221, 1988.
OLIVEIRA, L. S. T.; CUNHA E SILVA, S. L.; TAVARES, D. C.; SANTOS, A.V.S.; OLIVEIRA, G.
C. B. Uso de plantas medicinais no tratamento de animais. Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v. 5, n. 8,
2009.
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Disponível
<http://www.fao.org/docrep/004/y1997e/y1997e0f.htm>. Acesso em: 22 de agosto de 2016.

em:

PEREIRA, R.C.; OLIVEIRA, M.T.R.; LEMOS, G.C.S. Plantas utilizadas como medicinais no
município de Campos de Goytacazes - RJ. Revista Brasileira de Farmacognosia. v. 14, p. 37-40, 2005.
PETERS, C. M.; GENTRY, A. H.; MENDELSOHN, R. O. Valuation of an Amazonian Rainforest.
Nature, London, n. 339, p. 655-656, 1989.
PETERS, C. M. Sustainable harvest of non-timber plant resources in tropical moist forest: an
ecological primer. Washington: Biodiversity Support Program, 1994. 45 p.
PINTO, E.P.P.; AMOROZO, M. C. M.; FURLAN, A. Conhecimento popular sobre plantas medicinais
em comunidades rurais de mata atlântica – Itacaré, BA, Brasil. Acta bot. bras. v.20, p.751-762. 2006.
TORRES, C. M. M. E. Análises técnica e econômica da geração de créditos de carbono em projetos
florestais na região de viçosa, mg. Dissertação (Magister Scientiae), Universidade Federal de Viçosa.
Viçosa, MG, 2011.
TORRES, C. M. M. E.; JACOVINE, L. A. G.; SOARES, C. P. B.; OLIVEIRA NETO, S. N.; SANTOS,
R. D.; CASTRO NETO, F. Quantificação de biomassa e estocagem de carbono em uma floresta
estacional semidecidual, no Parque Tecnológico de Viçosa, MG. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.37,
n.4, p.647-655, 2013.

507

Variabilidade Espacial da Altura Total em Povoamento Homogêneo De
Tectona grandis no Município de Brasnorte – MT.
Luciano Rodrigo Lanssanova 1, Rodrigo Lemos Gil 1, Marina da Silveira Gomes 2 , Érick Afonso
Agnes²
1

IFMT – Instituto Federal do Mato Grosso. E-mail: luciano.lanssanova@jna.ifmt.edu.br
2
UNICENTRO – Universidade do Centro Oeste.

Resumo
O conhecimento da variabilidade espacial dos fatores ambientais que afetam a produção e a
produtividade dos povoamentos florestais permite realizar intervenções precisas e obter o
máximo rendimento e menores impactos ambientais. Sendo assim, o objetivo do presente
trabalho foi aplicar a geoestatística para caracterizar a variabilidade espacial do altura total em
um plantio homogêneno de Tectona grandis L.f. Foram alocadas 91 parcelas de 600 m². A
verificação da dependência espacial da altura total foi feita por meio da determinação das
semivariâncias, considerando média da variável e o posicionamento central parcelas no campo
(x, y), e o posterior cômputo das distâncias (h) e das diferenças numéricas da variável (Z) na
malha de pontos. Foram ajustados os semivariogramas esférico, exponencial e gaussiano para
modelar os padrões espaciais. É possível caracterizar a variabilidade espacial da altura total
possibilitando intervenções silviculturais localizadas.
Palavras-chave: Geoestatística; Povoamentos Florestais; Semivariâncias

1. Introdução
A teca (Tectona grandis L.f. - Lamiaceae) é uma espécie nativa do sul e sudeste da Ásia, com
ocorrência natural na Índia, Mianmar, Laos e Tailândia (KRISHNAPILLAY, 2000; PANDEY e
BROWN, 2000; FERMINO JUNIOR et al., 2009), ocorrendo em áreas relativamente limitadas e de
baixa participação na produção de madeira (NAIR e SOUVANNAVONG, 2000). De acordo com a
última publicação da ABRAF, realizada com base no ano de 2012, estima-se que a produção
madeireira potencial de Teca no Brasil seja da ordem 1.009.9 milhões de m³/ano, produção esta
dividida entre a região Norte (32,6%) e Centro-Oeste (67,4%) (ABRAF, 2013).
O principal produto desta espécie são os móveis de luxo e a construção naval, sendo uma
opção àquelas espécies de elevado valor comercial, como a Swietenia macrophylla King e a Torresea
acreana Ducke, tornado seus plantios importantes fontes de renda (CALDEIRA et al., 2000;
FIGUEIREDO et al., 2005; PELISSARI, 2012). É possível utilizar os resíduos gerados a partir das
desramas como fonte de energia, proporcionando renda para o produtor durante a condução dos
plantios ao longo do período de rotação da cultura (PELISSARI, 2014).
O desenvolvimento das florestas comumente é descrito através de técnicas tradicionais,
utilizando geralmente a média como medida de tendência central e a variância como medida de
dispersão, contudo, não consideram as relações espaciais entre as unidades amostrais. Nesse contexto,
um novo enfoque em florestas tem sido feito através da silvicultura de precisão, a qual utiliza a
geoestatística como ferramenta para identificar as relações espaciais dos fatores que limitam a
produção e a produtividade dos povoamentos florestais (PELISSARI, 2014).
A partir disso, o objetivo do presente trabalho foi aplicar a geoestatística para caracterizar a
variabilidade espacial da altura total em um plantio homogêneno de Tectona grandis L.f, localizado no
município de Brasnorte-MT.
2. Material e Métodos
Os dados foram coletados em plantio homogêneo de teca (Tectona grandis), em duas idades
(17 anos e 18 anos), localizada no município de Brasnorte-MT. A região de Brasnorte possui clima
Equatorial quente e úmido, com temperatura variante entre 4°C a 40°C dependendo da época do ano,
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chuvas distribuídas entre os meses de novembro a março com precipitação média de 2.250 mm por
ano (Campello Júnior et al., 1991) e a vegetação predominante é a floresta ombrófila aberta, floresta
de transição e savana (Schwenk e Cruz, 2011).
O povoamento florestal foi implantado nos anos de 1997 e 1998, anteriormente ao plantio, à
área era composta por Floresta Amazônica nativa. Para o plantio foi feito uma gradagem e aplicado
calcário, e no terceiro ano de condução da Teca implantada no ano de 1997, realizou-se aplicação de
fosfato em alguns pontos, os quais aparentavam pouco desenvolvimento. Em 2010 foi feito um
desbaste mecânico (cortando a sexta linha) juntamente com desbaste seletivo (retirando os indivíduos
menos desenvolvidos e/ou doentes) em uma intensidade de 40%, tanto no plantio de 1997 quanto no
de 1998.
Foram levantadas parcelas de 20 m x 30 m, totalizando 600 m² cada, retiradas de uma
população de 216,4 hectares para a idade de 17 anos e outra com 250,6 hectares para a idade de 18
anos, com uma intensidade de amostragem de 01 (uma) parcela a cada 5,13 hectares, totalizando 91
unidades amostrais.
Em cada parcela foi realizado o levantado à circunferência a altura do peito (CAP) - que é a
medida a 1,3 m do solo, aferida com uma fita métrica; a altura total (Ht) - medida com um Hipsômetro
de Abney e anotados onde havia falhas.
A verificação da dependência espacial da altura total foi feita por meio da determinação das
semivariâncias, considerando a média da variável por parcela, bem como o par de coordenadas
geográficas no centro da parcela, e o posterior cômputo das distâncias (h) e das diferenças numéricas
da variável (Z) na malha de pontos. Foram ajustados os semivariogramas esférico, exponencial e
gaussiano para modelar os padrões espaciais. A avaliação e a seleção dos melhores ajustes dos
semivariogramas experimentais foram baseadas na menor soma de quadrados dos desvios ponderados
(SQDP), no maior coeficiente de determinação (R2), considerando o grau de dependência espacial e
na validação cruzada (ANDRIOTTI, 2003; YAMAMOTO e LANDIM, 2013; PELISSARI, 2014). A
normalidade foi avaliada pelo teste de Kolgomorov-Smirnov.
3. Resultados e Discussão
A altura total a média foi de 15,23 m, com valores mínimo e máximo de 11,44 m e 18,12 m
respectivamente e desvio padrão de ±1,57 m. A altura total média do presente estudo foi inferior ao
observado por Pelissari (2012) em povoamentos de teca com 10 anos de idade em Nossa Senhora do
Livramento - MT, e também inferior ao verificado por Favalessa (2012) em povoamentos de Tectona
grandis no município de Rosário Oeste - MT com 16 anos de idade.
A dependência espacial das variável da altura total foi confirmada pela possibilidade de ajuste
de modelos de semivariogramas teóricos (Tabela 1). Por meio do efeito pepita (C0), verificou-se que a
variância dos dados nas distâncias inferiores à amostrada foi baixa para a variável analisada, indicando
que o processo amostral foi suficiente para obter as semivariâncias, descrevendo a continuidade
espacial para tais variáveis.
Tabela 1 - Parâmetros dos semivariogramas ajustados para a altura total.
Atributo

Modelo

Co

Co + C

A(m)

GD(%)

Class

R²

RSS

ALTURA TOTAL

Esf.

0.732

2.644

873.000

27.685

Mod.

0.860

0.248

Através do Alcance (A) foi determinada a distância máxima que duas amostras podem se
correlacionar espacialmente, ou seja, distâncias maiores que a estabelecida por tal parâmetro são
independentes entre si.
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A variável apresentou um alcance de 873 m, demonstrado que amostras com distâncias
maiores que esta não se correlacionam espacialmente, tal medida é um indicativo para a definição da
intensidade amostral para o levantamento dendrométrico nos inventários florestais.
A altura total apresentou dependência espacial elevada, com GD (%) moderada. O coeficiente
de determinação (R2) foi de 0,86, demonstrando que a malha amostral foi eficiente para detectar as
características espaciais das variáveis dendrométricas em estudo. O modelo esférico apresentou o
melhor ajuste dentre os modelos ajustados
Os parâmetros dos semivariogramas ajustados definem a estrutura espacial utilizadas na
estimativa de valores em locais não amostrados (GUIMARÃES 2004; PELISSARI, 2014;
YAMAMOTO et al., 2013). Como o modelo avaliado e selecionado demonstrou ajuste eficiente e
preciso, foi confeccionado o mapa temático (Figura 1) para a variável dendrométrica em estudo.

Figura 1 – Distribuição espacial da altura total média para Tectona grandis.

4. Conclusões
A geoestatística foi eficiente e precisa para modelar a variabilidade espacial da variável
dendromética altura total no povoamento de Tectona grandis, possibilitando práticas silviculturais de
precisão durante a rotação da cultura, assim como definição de zonas homogêneas de manejo para
desbastes.
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Resumo
O conhecimento da variabilidade espacial dos fatores ambientais que afetam a produção e a
produtividade dos povoamentos florestais permite realizar intervenções precisas e obter o
máximo rendimento e menores impactos ambientais. Sendo assim, o objetivo do presente
trabalho foi aplicar a geoestatística para caracterizar a variabilidade espacial do DAP em um
plantio homogêneno de Tectona grandis L.f. Foram alocadas 91 parcelas de 600 m². A
verificação da dependência espacial do DAP foi feita por meio da determinação das
semivariâncias, considerando média da variável e o posicionamento central das parcelas no
campo (x, y), e o posterior cômputo das distâncias (h) e das diferenças numéricas da variável
(Z) na malha de pontos. Foram ajustados os semivariogramas esférico, exponencial e gaussiano
para modelar os padrões espaciais. É possível caracterizar a variabilidade espacial do DAP
possibilitando intervenções silviculturais localizadas.
Palavras-chave: Geoestatística; Povoamentos Florestais; Semivariâncias

1. Introdução
A teca (Tectona grandis L.f. - Lamiaceae) é uma espécie nativa do sul e sudeste da Ásia, com
ocorrência natural na Índia, Mianmar, Laos e Tailândia (KRISHNAPILLAY, 2000; PANDEY e
BROWN, 2000; FERMINO JUNIOR et al., 2009), ocorrendo em áreas relativamente limitadas e de
baixa participação na produção de madeira (NAIR e SOUVANNAVONG, 2000). De acordo com a
última publicação da ABRAF, realizada com base no ano de 2012, estima-se que a produção
madeireira potencial de Teca no Brasil seja da ordem 1.009.9 milhões de m³/ano, produção esta
dividida entre a região Norte (32,6%) e Centro-Oeste (67,4%) (ABRAF, 2013).
O principal produto desta espécie são os móveis de luxo e a construção naval, sendo uma
opção àquelas espécies de elevado valor comercial, como a Swietenia macrophylla King e a Torresea
acreana Ducke, tornando seus plantios importantes fontes de renda (CALDEIRA et al., 2000;
FIGUEIREDO et al., 2005; PELISSARI, 2012). É possível utilizar os resíduos gerados a partir das
desramas como fonte de energia, proporcionando renda para o produtor durante a condução dos
plantios ao longo do período de rotação da cultura (PELISSARI, 2014).
O desenvolvimento das florestas comumente é descrito através de técnicas tradicionais,
utilizando geralmente a média como medida de tendência central e a variância como medida de
dispersão, contudo, não consideram as relações espaciais entre as unidades amostrais. Nesse contexto,
um novo enfoque em florestas tem sido feito através da silvicultura de precisão, a qual utiliza a
geoestatística como ferramenta para identificar as relações espaciais dos fatores que limitam a
produção e a produtividade dos povoamentos florestais (PELISSARI, 2014).
A partir disso, o objetivo do presente trabalho foi aplicar a geoestatística para caracterizar a
variabilidade espacial do DAP (diâmetro à altura do peito) em um plantio homogêneno de Tectona
grandis L.f, localizado no município de Brasnorte-MT.
2. Material e Métodos
Os dados foram coletados em plantio homogêneo de teca (Tectona grandis), em duas idades
(17 anos e 18 anos), localizada no município de Brasnorte-MT. A região de Brasnorte possui clima
Equatorial quente e úmido, com temperatura variante entre 4°C a 40°C dependendo da época do ano,
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chuvas distribuídas entre os meses de novembro a março com precipitação média de 2.250 mm por
ano (Campello Júnior et al., 1991) e a vegetação predominante é a floresta ombrófila aberta, floresta
de transição e savana (Schwenk e Cruz, 2011).
O povoamento florestal foi implantado nos anos de 1997 e 1998 (com 18 e 19 anos
respectivamente, no período de remedição), anteriormente ao plantio, a área era composta por
Floresta Amazônica nativa. Para o plantio foi feito uma gradagem e aplicado calcário, e no terceiro
ano de condução da Teca implantada no ano de 1997, realizou-se aplicação de fosfato em alguns
pontos, os quais aparentavam pouco desenvolvimento. Em 2010 foi feito um desbaste mecânico
(cortando a sexta linha) juntamente com desbaste seletivo (retirando os indivíduos menos
desenvolvidos e/ou doentes) em uma intensidade de 40%, tanto no plantio de 1997 quanto no de 1998.
Foram levantadas de forma sistemática parcelas de 20 m x 30 m, totalizando 600 m² cada,
retiradas de uma população de 216,4 hectares para a idade de 17 anos e outra com 250,6 hectares para
a idade de 18 anos, com uma intensidade de amostragem de 01 (uma) parcela a cada 5,13 hectares,
totalizando 91 unidades amostrais.
Em cada parcela foi medida à circunferência a altura do peito (CAP), por meio de uma fita
métrica; a altura total (Ht) - medida com o clinômetro de Abney e anotados onde havia falhas.
A verificação da dependência espacial do DAP foi feita por meio da determinação das
semivariâncias, considerando a média da variável por parcela, bem como o par de coordenadas
geográficas no centro da parcela, e o posterior cômputo das distâncias (h) e das diferenças numéricas
da variável (Z) na malha de pontos. Foram ajustados os semivariogramas esférico, exponencial e
gaussiano para modelar os padrões espaciais. A avaliação e a seleção dos melhores ajustes dos
semivariogramas experimentais foram baseadas na menor soma de quadrados dos desvios ponderados
(SQDP), no maior coeficiente de determinação (R2), considerando o grau de dependência espacial e
na validação cruzada (ANDRIOTTI, 2003; YAMAMOTO e LANDIM, 2013; PELISSARI, 2014). A
normalidade foi avaliada pelo teste de Kolgomorov-Smirnov.
3. Resultados e Discussão
O DAP médio para o povoamento foi de 22,92 cm com desvio padrão de ±3,03 cm. A
distribuição diamétrica do plantio pode ser observada na Figura 1. Os diâmetros variaram entre 15,95
cm a 29,29 cm, com uma maior frequência entre 21,24 cm e 23,88 cm, correspondendo a 37% da
amostra. O DAP médio foi semelhante ao observado por Pelissari (2012) em povoamentos de teca
com 10 anos de idade em Nossa Senhora do Livramento - MT. Favalessa (2012) obteve DAP médio
de 33,65 em povoamentos de Tectona grandis, com 16 anos de idade, no município de Rosário Oeste MT.
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Figura 1 – Distribuição diamétrica do plantio em estudo.
A dependência espacial da variável DAP foi confirmada pela possibilidade de ajuste de
modelos de semivariogramas teóricos (Tabela 1). Por meio do efeito pepita (C0), verificou-se que a
variância dos dados nas distâncias inferiores à amostrada foi baixa para a variável analisada, indicando
que o processo amostral foi suficiente para obter as semivariâncias, descrevendo a continuidade
espacial para tal variável.
Tabela 1 - Parâmetros dos semivariogramas ajustados para o DAP (diâmetro a 1,3 m do solo (cm)).
Atributo

Modelo

Co

Co + C

A(m)

GD(%)

Class

R²

RSS

DAP MÉDIO

Esf.

2.910

11.740

1891.000

24.787

Forte

0.984

0.971

Onde: C = efeito pepita; Co+C = patamar; A = alcance; GD = Grau de dependência espacial; Class = Classe de dependência espacial; R² =
Coeficiente de determinação; RSS = Soma de quadrado dos resíduos.

Através do Alcance (A) foi determinada a distância máxima que duas amostras podem se
correlacionar espacialmente, ou seja, distâncias maiores que a estabelecida por tal parâmetro são
independentes entre si.
A variável apresentou um alcance de 1891 m, demonstrado que amostras com distâncias
maiores que esta não se correlacionam espacialmente. Tal medida é um indicativo para a definição da
intensidade amostral para o levantamento dendrométrico nos inventários florestais.
O DAP apresentou dependência espacial elevada, com GD (%) forte. O coeficiente de
determinação (R2) foi superior a 0,9, demonstrando que a malha amostral foi eficiente para detectar as
características espaciais das variáveis dendrométricas em estudo. O modelo esférico apresentou o
melhor ajuste dentre os modelos ajustados
Os parâmetros dos semivariogramas ajustados definem a estrutura espacial utilizadas na
estimativa de valores em locais não amostrados (GUIMARÃES 2004; PELISSARI, 2014;
YAMAMOTO et al., 2013). Como o modelo avaliado e selecionado demonstrou ajuste eficiente e
preciso, foi confeccionado o mapa temático (Figura 2) para a variável dendrométrica em estudo.
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Figura 2 – Distribuição espacial do DAP para Tectona grandis.

4. Conclusões
A geoestatística foi eficiente e precisa para modelar a variabilidade espacial da variável
dendromética DAP no povoamento de Tectona grandis, possibilitando práticas silviculturais de
precisão durante a rotação da cultura, assim como definição de zonas homogêneas de manejo para
desbastes.
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Resumo
Este estudo objetivou mapear as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) de declividade da bacia hidrográfica
do rio Uruçuí-Preto, Estado do Piauí. A delimitação destas áreas foi realizada por meio do software ArcGis 10.1,
a partir de imagens raster da base MDE (Modelo Digital de Elevação). A partir de mapeamento da Declividade
do Terreno, aplicou-se o método para delimitação das APPs, com a segregação das áreas acima de 45°.
Contabilizou-se que 96,80 km² da área da bacia em estudo são classificadas como APP de encostas, onde estas
áreas apresentaram-se predominantemente associadas ás cuestas e escarpas, principalmente em bordas dos
tabuleiros encontrados na bacia em estudo. Estas áreas de preservação, devido inclinação maior que 45°, se não
preservadas sua cobertura vegetal, podem favorecer o surgimento de processos erosivos e desestruturação dos
solos, sobretudo potencializar processos de assoreamento dos cursos d’água na bacia em questão, uma vez que as
APP’s se apresentaram associadas na transição entre as áreas de planalto e planícies. Assim, estas APP’s
demandam de atenção do ponto de vista ambiental, de modo a se constar da aplicabilidade efetiva do Novo Código
Florestal Brasileiro.
Palavras-chave: Novo Código Florestal, Manejo de Bacias Hidrográficas, Modelo Digital de Elevação
(MDE), Sistema de Informações Geográficas (SIG).

1. Introdução
Nas últimas décadas, as questões associadas a conservação e a preservação dos recursos naturais
vem ganhando espaço na esfera da sociedade, devido os impactos ambientais globais promovidos pela
ação antrópica. Desde então, a legislação ambiental foi criada com intuito de garantir a proteção do meio
ambiente para gerações presentes e futuras, buscando aplicação de um planejamento ordenado das
atividades desenvolvidas pelo homem.
Portanto, a adoção de um planejamento ambiental das bacias hidrográficas permite determinar
as áreas propícias a exploração do solo, de acordo a lei 12.635/12 - Novo Código Florestal (BRASIL,
2012). A partir da aplicação desta ferramenta, torna-se possível tomar decisões e adotar medidas que
busquem a proteção dos recursos naturais atrelada a produção do agronegócio, restringido à degradação
ambiental. Para Silveira et al., (2015), o mapeamento das as áreas de preservação permanente fornecem
subsídios para manejo e conservação do solo e da água nas bacias hidrográficas.
De acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.652, de 25 de maio de 2012, Capítulo
II, Sessão I, Artigo V), uma das classes de Áreas de Preservação Permanente (APP’s), são as encostas
ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior
declive. (BRASIL,2012). As áreas situadas em declividade superior a 45º são muito vulneráveis a
ocorrência de processos erosivos, quando não possuem a cobertura vegetal nativa. Cultivar estas áreas,
acarreta muitos prejuízos ao produtor rural devido ao intenso revolvimento do solo e consequente
fragmentação de seus agregados, perda da fertilidade a processos erosivos.
Para isto, o uso de geotecnologias tem se mostrado eficaz no levantamento de informações
ambientais espaciais, promovendo uma análise com maior precisão e eficácia (ROSA, 2004; ROVANI;
CASSOL, 2012). Porém, existe uma carência no levantamento das áreas de preservação permanente
(APP’s) das bacias hidrográficas, que dificulta a gestão dos recursos naturais e a elaboração do plano
ambiental.
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A bacia hidrográfica é recurso natural que capta água e sedimentos para ponto comum, ao longo
de um curso hídrico. Ressalta-se, que o planejamento integrado no uso dos recursos naturais favorece
um melhor aproveitamento em termos hídricos, ecológicos e socioeconômicos (RODRIGUES, 2000).
Deste modo, faz-se necessário realizar diagnósticos das APP’s para gestão dos recursos naturais.
Assim, objetivou-se mapear e quantificar as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) de declividade
da bacia hidrográfica do rio Uruçuí-Preto, Piauí.
2. Material e Métodos
A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Uruçuí-Preto, Sudoeste do estado do
Piauí, com área de drenagem total de 15.777,00 Km², situa-se entre as coordenadas geográficas entre
07°18’16’’ à 09°33’06’’de latitude Sul e 44°15’30’’ à 45°31’11’’ de longitude Oeste de Greenwich,
incluindo 12 municípios desta região do Piauí. O mapeamento das áreas de APP, foi realizado através
de procedimentos baseados em funções matemáticas de segregação de feições no software ArcGIS 10.1
(ESRI, 2004). A base de dados utilizada foram imagens raster da base MDE (Modelo Digital de
Elevação), originário da missão de mapeamento do relevo terrestre SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission), adquiridas no sítio da Embrapa Monitoramento por Satélite, com resolução espacial de 90 m.
Foi executado o mapeamento da Declividade do Terreno, para posterior geração do mapa final
de APP. Elaborou-se ainda mapa de Hipsometria, de forma a auxiliar na interpretação dos resultados e
discussões, de modo à caracterizar o conhecimento da geomorfologia da região. O mapa de Declividade
deu origem ao mapa de APP’ss a partir de uma série de processos que localizam estas áreas com base
em funções matemáticas do software utilizado. O MDE primeiramente foi submetido ao comando Slope
do ArcMap, para a geração do raster de declividade, em que posteriormente realizou-se a segregação
das áreas de maiores declividades, consideradas pelo Novo Código Florestal, como APP’s. A partir do
comando classify do layer Symbology, classificou-se em 2 classes, as áreas abaixo de 45º e áreas acima
de 45º, conseguinte utilizou-se a ferramenta Reclassify, de modo a se obter uma reclassificação para
novo raster, e posteriormente a conversão para shapefile, a partir do comando Raster to Polygon. Após
tais procedimentos fez-se a eliminação das feições com declividade abaixo de 45°, e o cálculo das áreas
dos polígonos e consequente cálculo das APP’s de declividade. A fim de corroborar o mapeamento das
APPs, amostrou-se uma área aleatória do terreno para geração do Perfil Topográfico, a partir da grade
de curvas de níveis da bacia hidrográfica em estudo. O fluxograma abaixo demonstra as etapas para
geração de um mapeamento de APP de declividade.

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos executados na delimitação das APPs. (França, 2016)
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3. Resultados e Discussão
Após o processamento da base de dados utilizada, a declividade do terreno na bacia do rio Uruçuí
Preto, apresentou inclinações de até 71,6°. Segundo o Novo Código Florestal (BRASIL, 2012) são
consideradas APP’s de encostas de morros, as áreas com inclinações superiores a 45°. Na área de estudo,
há o predomínio de áreas planas e suavemente onduladas, sendo possível constatar também, a existência
de fragmentos de áreas com ondulações fortes à escarpadas. As maiores inclinações estão associadas
aos terrenos de maiores altitudes, com as declividades escarpadas, encontradas principalmente nas
bordas dos tabuleiros e encostas de morros, referenciando às características geomorfológicas da região,
havendo característica distinção entre planaltos, planícies e depressões, conforme apresentado na Figura
2.

Figura 2. Mapa Temático de Declividade do Terreno da bacia do rio Uruçuí-Preto.
Compreende-se que na medida em que aumentam os graus de declive do terreno, aumentam-se
as probabilidades de que as taxas de perda de substrato de solo tornem-se superiores, o que potencializa
a necessidade da preservação da vegetação destas áreas de maiores declividades.
Os resultados de declividade foram quantificados e apresentados na figura 3, constatando-se a
predominância de declividade plana.
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Figura 3. Quantificação das áreas declividade do terreno na bacia em estudo.
Além da declividade do terreno, constatou-se através do mapeamento hipsométrico da bacia,
superfícies topográficas de altitudes variando entre 158 m a 669 m. As áreas de maiores altitudes estão
inseridas ao sul da bacia hidrográfica, com valores máximos de 601 m a 669 m, enquanto as de menores
altitudes foram verificadas ao norte, entre 158m a 269m.
Desse modo, quantificou-se 96,80 km² de áreas classificadas como APP’s de declividade, em que
segundo o Novo Código Florestal não é permitido nenhum tipo de atividade antrópica, tampouco
quaisquer outras práticas agronômicas, sendo vedada a conversão destas áreas para atividades
antrópicas. Dessa forma, o uso destas áreas pelo produtor rural, caracteriza como descumprimento da
Legislação vigente. O mapa final de APP’s é apresentado na Figura 4.

Figura 4. Mapa temático com APP’s de declividades acima de 45° da bacia do Uruçuí-Preto.
Observa-se que as Áreas de Preservação Permanente de áreas acima de 45° na bacia do Rio
Uruçuí-Preto, estão predominantemente associadas às bordas de tabuleiros, em áreas de cuestas e
escarpas da bacia em questão, fazendo transição entre as áreas de Planalto com Planícies e Depressões.
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Ressalta-se que essa bacia tem forte influência do uso e ocupação do solo, corroborando com estudo de
França et al (2016), em que detectaram por meio de índice de Vegetação da Diferença Normalizada
(IVDN), que a área referente antropização passou de 1.449,9 km² em 1984, para 2.145,80 km² em 2015,
assim como as áreas referentes a Solo Exposto, passaram de 390,3 km² na década de 80, para 1.498,20
km² em 2015, sendo que estas áreas estão próximas ou associadas as áreas de APP’s. Em termos de
legalidade, em trabalho conduzido na bacia hidrográfica do rio Alegre - ES, Nascimento et al. (2005)
constataram que as classes de uso da terra mapeadas se apresentaram parcialmente situadas em áreas
legalmente protegidas, e aqueles resultados são predominantemente caracterizados por reflexos de

ações antrópicas dentro ou próximo dessas áreas.

Na Figura 5 é demonstrado a caracterização destas áreas de APP’s delimitadas neste estudo, por
meio da apresentação do Perfil Topográfico. Com a geração do gráfico de Perfil Topográfico é possível
observar por meio da representação de um corte vertical do terreno de uma área, a partir de uma direção
previamente escolhida, entre as partes mais baixas do terreno e as áreas mais altas, de modo que fosse
possível caracterizar a região de APP’s.

Figura 5. Mapas com trecho amostrado para delimitação do perfil topográfico, referente a Área de
Preservação Permanente.
Este estudo pretende, subsidiar por meio da metodologia de SIG apresentada, uma maior
aplicabilidade da legislação em vigor para APP’s, de forma a definir as áreas aptas para o uso na
agricultura e atividades produtivas, com o devido planejamento ambiental.
4. Conclusões
Com base na metodologia aplicada, foi possível atingir-se a adequada delimitação automática
das Áreas de Preservação Permanente, onde tais áreas apresentaram-se diretamente associadas às
características geomorfológicas e de organização espacial da região. Assim, faz-se necessária atenção
do ponto de vista ambiental para estas áreas, de modo garantir a preservação integral destas áreas e
aplicação efetiva do Novo Código Florestal vigente.
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Resumo
Os processos erosivos atuam na gênese e transformação da dinâmica do solo, tornando-se imprescindível o
manejo dos recursos naturais. Este estudo tem como objetivo estimar a perda de solo por erosão hídrica do
Parque Estadual Cachoeira da Fumaça e seu entorno, localizados na região Sudoeste do estado do Espirito Santo,
mediante a utilização da Equação Universal de Perda de Solos, associada ao sistema de informação geográfica.
Os resultados do estudo indicam que a perda de solo variou de 0 a 297,15 t.ha-1ano. As áreas com maiores
valores de perda de solo estão em locais com solos expostos sem cobertura vegetal e declives acentuados,
situados na zona de amortecimento. Na área do Parque as perdas de solo variaram de 0 a 22,16 t.ha-1ano. O uso
do SIG se mostrou eficiente e rápido na integração dos dados, análise e geração de mapas, o que possibilita a
avaliação de outros cenários, e comparação dos fatores separadamente. A utilização da EUPS se mostrou viável
na avaliação da susceptibilidade às perdas de solo, permitindo uma avaliação da contribuição individual de cada
fator considerado na equação.

Palavras-chave: Erosão; EUPS; Recursos naturais.

1. Introdução
A cada dia torna-se imprescindível o cuidado do ser humano na utilização e manejo dos
recursos naturais (SILVA et al., 2010), sem os quais pode haver o comprometimento do uso
sustentável do solo e da água, culminado com seu empobrecimento e até escassez.
Segundo Eduardo et al. (2013) a degradação dos solos é um fenômeno de grande importância,
uma vez que, o seu processo acontece de forma rápida, ocasionando prejuízos para diversas atividades
econômicas, bem como, para o meio ambiente.
Dentre os vários processos erosivos, a perda de solo em qualidade e quantidade, e redução da
água, comprometendo as condições químicas do solo, são estudadas quase exclusivamente sob o
aspecto agrícola, principalmente relacionada às questões ambientais, transporte e deposição de
sedimentos (SILVA et al., 2010).
Para estimar o volume de solo perdido por erosão hídrica, inúmeras são as equações já
desenvolvidas, e com o avanço tecnológico, estas equações foram incorporadas aos aplicativos
computacionais, em especial aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), reduzindo desta forma, os
custos para estimação e maximizando projeções futuras de perda de solo com os diferentes usos e
ocupação da terra.
O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça (PECF) está localizado numa região de relevo
movimentado, o que o torna bastante susceptível a perda de solo e consequente aumento do
assoreamento dos cursos d’água, comprometendo a toda flora local e a sobrevivência de animais
existententes na região, tais como, maitaca, Martin-pescador-grande, lontra e gato-do-mato
(SEAMA/IEMA, 2016).
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo estimar a perda de solo por erosão hídrica
do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça e seu entorno, localizados na região Sudoeste do estado do
Espirito Santo.
2. Material e Métodos
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O presente estudo foi realizado no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, localizado na
bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, ES, entre os municípios de Alegre e Ibitirama, abrangendo uma
área de 162,5 ha (SEAMA/IEMA, 2016), entre as coordenadas geográficas 20º 10’ e 21º 05’ S e 40º
50’ e 41º 50’ W (Figura 1).
O clima da região no qual está inserido o PECF é tropical, caracteriza-se por verão quente e
úmido e inverno seco, com pluviosidade média anual em torno de 1.200 mm, com o período de chuvas
de novembro a março e de estiagem de maio a setembro, a temperatura média é aproximadamente
23ºC (INCAPER, 2011).

Figura 1 – Localização do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça – ES (Fonte: os autores).
O parque encontra-se numa região de topografia bastante acidentada, com solos rasos,
incidência de afloramento rochoso e sob domínio do Bioma de Mata Atlântica, cuja formação florestal
original é a Floresta Estacional Semidecidual. A principal atração do parque é a Cachoeira da Fumaça
de grande beleza cênica, com uma queda d’água de 144 metros, formada no rio Braço Norte Direito,
afluente do rio Itapemirim (INCAPER, 2011).
O estudo foi dividido em etapas, sendo elas: determinação do uso e ocupação da terra dentro e
no entorno do PECF; e estimação da perda de solo.
Para a obtenção do uso e ocupação da terra da área em estudo, foram utilizadas aerofotos
referentes ao ano de 2007, disponibilizadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Espírito Santo (GEOBASES), com resolução espacial de 1,0 m. Por meio do aplicativo
computacional ArcGIS 10.1, foi realizada a fotointerpretação das classes de uso e ocupação da terra, a
partir da digitalização em tela, na escala cartográfica de 1: 2.000.
Para estimar a perda de solo por erosão hídrica em toda área de estudo, utilizou-se a Equação
Universal de Perda de Solos (EUPS), proposta por Wischmeier e Smith (1978) (Eq. 1).
A  R  K  L S C  P

(Eq. 1)
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Em que:
A: perda de solo por unidade de área e tempo, t.ha-1ano;
R: fator de erosividade da chuva, expressa a erosão potencial, ou poder erosivo da precipitação média
anual da região;
K: fator de erodibilidade do solo, que representa a capacidade do solo de sofrer erosão por uma
determinada chuva;
L: fator topográfico que expressa o comprimento do declive;
S: fator topográfico, que expressa a declividade do terreno ou o grau de declive;
C: fator preparo e cobertura do solo; e
P: fator de práticas conservacionistas.
3. Resultados e Discussão

Quanto a perda de solo observou-se uma amplitude de dados que variou de 0 até 297,15 t.ha.ano na estimativa de perda de solo (Figura 2), a classe que apresentou os menores valores de perda
de solo (0 – 1,38 t.ha-1ano) apresentou 91,31%, já em 0,06% da área estuda apresentou os maiores
valores de perda de solo (209,41 – 279,15 t.ha-1ano).
1

As áreas com maiores valores de perda de solo estão em locais com solos expostos e declives
acentuados (BERTONI, LOMBARDI NETO, 2012), situados na zona de amortecimento, região com
envolvida com exploração agrícola. Na área do parque as perdas de solo variaram de 0 a 22,16 t.ha1
.ano, fato que pode ser associado a presença de maior fragmento florestal e proteção pelo Estado.
Outro fator que deve ser considerado na perda de solo é a sua classe associado ao manejo. Na
região há incidência do Argissolo Vermelho-amarelo com 6,49% da área de estudo apresentando
erodibilidade extremamente alta, e a classe Latossolo Vermelho-amarelo que ocupam 93,51%
classificada como erodibilidade alta (MANNIGEL et al., 2002).
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4. Conclusões
Os maiores declives levam aos maiores valores de perda de solo, intensificados na ausência de
cobertura vegetal.
Os pontos onde foram observadas as maiores estimativas de perda, classificadas como Alta,
foram nas áreas sem cobertura vegetal e áreas degradadas.
O uso do SIG se mostrou eficiente e rápido na integração dos dados, análise e geração de
mapas, o que possibilita a avaliação de outros cenários sejam eles urbanos e ou rurais, bem como a
comparação dos fatores separadamente.
A utilização da EUPS se mostrou viável na avaliação da susceptibilidade às perdas de solo,
permitindo uma avaliação da contribuição individual de cada fator considerado na equação.
A EUPS se constitui numa ferramenta muito útil para o Planejamento Conservacionista.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo mapear as diferentes classes de uso da terra e avaliar o desempenho do
classificador supervisionado máxima verossimilhança (MAXVER), no mapeamento e quantificação do uso e ocupação
do solo da região de Fordlândia, no município de Aveiro-PA, por meio de imagem orbital do satélite Landsat. A
Classificação utilizada foi a supervisionada, isto porque já se tem certo conhecimento sobre a área de estudo, logo,
pode-se utilizar este tipo de classificação sem necessariamente fazer a classificação não-supervisionada. Dentre os
algoritmos usados para este tipo de classificação, foi selecionado o MAXVER, por ser um dos mais utilizados e também
porque os padrões de resposta podem ser descritos com mais parâmetros de análise através deste método. De acordo
com o resultado, o método de classificação detectou melhor as classes de água e urbano/solo exposto, entretanto, a
categoria pastagem/capoeira apresentou uma baixa confusão de pixels com a classe floresta nativa, porém maior em
relação às demais classes. Verificou-se que o classificador apresentou um bom desempenho geral, de 97.13%,
significando que o mapeamento obtido tem a probabilidade de 97,13 % de ter mapeado as classes corretamente. O valor
do índice Kappa calculado foi de 96,05%, sendo considerado como excelente. Os resultados permitiram concluir que o
método de classificação supervisionada de máxima verossimilhançamostrou-se satisfatório apresentando um
desempenho excelente no mapeamento da área de estudo.
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Sistema de informações geográficas; Classificação de imagens.

1. Introdução
Nas últimas décadas, a preocupação com o meio ambiente vem sendo discutida no cenário global.
Especialistas e pesquisadores no assunto acreditam que o uso incorreto e desordenado das atividades
humanas, a fim de aproveitar os recursos naturais disponíveis, vem ocasionando alterações ambientais.
Diante do exposto, a obtenção de informações detalhadas sobre o espaço geográfico é imprescindível
para as atividades de planejamento e tomada de decisões frente às alterações ambientais. Com isso, os mapas
de cobertura da terra são indispensáveis para o planejamento e gestão dos mais diversos ambientes.
Para Rodrigues (2000), a análise do uso e ocupação do solo, através de informações obtidas pelo
sensoriamento remoto, é de grande utilidade ao planejamento e administração da ocupação ordenada e
racional do meio físico, além de possibilitar avaliar e monitorar a preservação de áreas de vegetação natural.
Normalmente, para o processo de classificação, são utilizados métodos acoplados em diferentes
Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Classificar uma imagem nada mais é que a identificação de
elementos nelas presentes pela associação de cada um de seus pixels a uma determinada classe temática. Para
isso, são utilizados algoritmos de classificação de imagens e, dentre eles o de máxima verossimilhança vem
sendo bastante utilizado, pois verifica e identifica os pixels que apresentam respostas semelhantes,
agrupando-os na mesma classe de uso do solo (FITZ, 2008).
A partir dessas informações, o presente trabalho objetivou mapear as diferentes classes de uso da
terra e avaliar o desempenho do classificador supervisionado máxima verossimilhança (MAXVER) no
mapeamento e quantificação do uso e ocupação do solo da região de Fordlândia, no município de AveiroPA, por meio de imagem orbital do satélite Landsat.
2. Material e métodos
O distrito de Fordlândia (Figura 1) está localizado no Município de Aveiro nas coordenadas 3° 49’
46,0’’de latitude sul e 55° 29’ 43,9’’de longitude oeste e está inserido na Mesorregião do Baixo Amazonas, à
margem direita do Rio Tapajós, delimitada pela zona divisória com município de Rurópolis e pela bacia
denominada Cupari, sendo assim uma zona de amortecimento da Floresta Nacional do Tapajós.
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Figura 1 - Mapa de localização do distrito de Fordlândia, município de Aveiro - PA. (Fonte: os autores).

Para caracterização dos diferentes usos dos solos foi utilizada uma imagem orbital do satélite
Landsat 8 (órbita-ponto 228/63) com data de 10-08-2015, disponível gratuitamente a partir do banco de
imagens do Serviço Geológico Americano (USGS).
O Sistema de informação Geográfica (SIG) utilizado neste trabalho para o processo de classificação
foi o programa computacional SPRING (Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas),
versão 5.1.7, desenvolvido pelo INPE.
Foi realizado o georreferenciamento da imagem por meio de uma imagem registrada de igual órbitaponto obtida do banco de dados do Siscom-IBAMA. Foram utilizados 20 pontos de controles na imagem de
referência sendo que cada ponto representa um local estratégico ou feição conhecida nesta imagem já
previamente georreferenciada, permitindo, assim, uma melhor discriminação desses pontos na imagem a ser
corrigida.
Para o estudo e construção do mapa temático, assim como as análises estatísticas, foram selecionadas
as bandas 3, 4 e 6 cujas características proporcionam de forma viável e adequada a caracterização da
cobertura do solo para a área de estudo.
Para o procedimento de contraste e posterior classificação de uso do solo na área de estudo, foi
gerada uma composição colorida para melhorar a visualização da imagem e seus aspectos morfológicos: na
banda 3 foi utilizada a cor azul (B); na banda 4, a cor verde (G); e na banda 6, a cor vermelha (R).
A Classificação utilizada foi a supervisionada, isto porque já se tem certo conhecimento sobre a área
de estudo, logo, pode-se utilizar este tipo de classificação sem necessariamente fazer a classificação nãosupervisionada. Dentre os algoritmos usados para este tipo de classificação (paralelepípedo, mínima
distancia, distância mahalanobis, máxima verossimilhança, etc.), foi selecionado o MAXVER, por ser um
dos mais utilizados e também porque os padrões de resposta podem ser descritos com mais parâmetros de
análise através deste método.
A fase de treinamento foi realizada utilizando a seguinte chave-de-interpretação:
1° - Água (A);
2° - Floresta nativa (F);
3° - Pastagem/capoeira (P/C);
4° - Urbano/Solo exposto (U/S).
Após a coleta das amostras procedeu-se a extração das estatísticas necessárias para a quantificação
das classes utilizadas. De posse das amostras e das bandas escolhidas, a imagem foi classificada e
posteriormente foi realizada uma pós-classificação para extração dos pixels isolados, ou seja, para eliminar
os “ruídos” presentes na imagem classificada. Em seguida, foi executado o mapeamento das classes, o que
permitiu transformar a imagem classificada em um mapa temático matricial.
A acurácia da classificação foi determinada através de dois métodos: o índice Kappa e a exatidão
global, ambos calculados com base em uma matriz de erros e utilizados como medida de concordância entre
o mapa e a referência adotada para a estimativa da exatidão.
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O valor de k expressa a concordância entre a classificação dos dados contidos nos produtos de
sensoriamento remoto considerados e a realidade de campo (verdade terrestre), mostrando a qualidade da
classificação, conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Qualidade da classificação associada aos valores da estatística Kappa (Fonte: Landis & koch
(1977), adaptada pelos autores).
Valor de Kappa

Qualidade da classificação

<0,00
0-0,20
0,20-0,40
0,40-0,60
0,60-0,80
0,80-1

Péssima
Ruim
Razoável
Boa
Muito Boa
Excelente

3. Resultados e discussão
Com o recorte da área de interesse e a realização dos processamentos da imagem, produziu-se um
mapa de uso e ocupação do solo (Figura 2) da área de abrangência de Fordlândia.

Figura 2 - Mapa de uso e ocupação do solo do distrito de Fordlândia, Aveiro-PA (Fonte: os autores).
A partir da produção do mapa de uso do solo foi possível quantificar (Tabela 2) as áreas ocupadas
por cada classe de uso do solo.
Tabela 2 – Área das classes de uso do solo obtidas a partir da classificação supervisionada da imagem
orbital referente ao distrito de Fordlândia. (Fonte: os autores).
Classes
km²
%
Floresta nativa
572,86
69,24
Pastagem/capoeira
163,92
19,81
Urbano/solo exposto
87,72
10,6
Água*
2,86
0,35
Total
827,36
100
* Área correspondente às feições de água dos principais rios e lagos localizados na área de estudo.

A partir dos dados expostos é possível notar que a classe Floresta nativa apresentou maior dimensão
seguida pela classe Pastagem/capoeira e a classe água apresentou a menor dimensão em área comparada com
as demais categorias.
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De acordo com a matriz de confusão (Tabela 3), percebe-se que a classificação “pixel a pixel”
(MAXVER) detectou melhor as classes de água e urbano/solo exposto, entretanto, a categoria
pastagem/capoeira apresentou uma baixa confusão de pixels com a classe floresta nativa, porém maior em
relação às demais classes. As classes que não apresentaram erro de omissão foram água e urbano/solo
exposto, no entanto, 2.54% do total de pixels da categoria pastagem/capoeira foram incluídos na classe
floresta nativa. Os erros de omissão nesta classe podem ser explicados pela semelhança espectral com a
classe floresta nativa, isto é, ambas possuem assinaturas espectrais muito próximas, induzindo dessa forma a
erros de omissão de pixels da classe pastagem/capoeira, sendo esses pixels inseridos na categoria floresta
nativa.
Tabela 3 - Matriz de erros para as classes de uso e ocupação do solo gerada pelo método de máxima
verossimilhança (Fonte: os autores).
A

F

P/C

U/S

Total

Erro C%

A

1044

0

0

0

1044

0

F

0

1161

18

0

1179

1,53

P/C

0

12

691

0

703

1,71

U/S

0

0

0

386

386

0

Total

1044

1173

709

386

3312

Erro O%

0

1,02

2,54

0

A Tabela 4 mostra o percentual dos valores em negrito da diagonal principal correspondentes aos
pixels classificados corretamente.
Conforme Câmara (1996) uma matriz de classificação ideal deve apresentar os valores da diagonal
principal próximo a 100%, indicando que não houve muita confusão entre as classes. Neste sentido, observase que todas as classes (floresta nativa, pastagem/capoeira, urbano/solo exposto e água) apresentam um
percentual de acerto acima de 90%, sendo a classe água e urbano/solo exposto que alcançaram o melhor
resultado com 100%, isto é, não houve confusão de pixels com outras classes.
A classe floresta nativa demonstrou taxas de acertos de 98,98%, apresentando apenas uma pequena
porção das áreas sendo confundida com a classe pastagem/capoeira. Esta confusão pode ser explicada pela
similaridade espectral entre essas classes explicadas anteriormente, induzindo assim a erros de omissão de
pixels. O resultado dos números de píxels assinalados corretamente para a classe floresta nativa apresenta
uma classificação excelente conforme bibliografia citada de Landis & koch (1977), e que pode ser explicada
devido a esta classe apresentar uma boa diferenciação espectral quando comparada com as outras classes.
O resultado para a classe pastagem/capoeira foi de 97,46% de pixels inseridos na sua devida classe,
apresentando confusão apenas com a classe floresta nativa. As classes pastagem/capoeira e urbano/solo
exposto não foram classificadas separadamente (pastagem, capoeira, urbano e solo exposto) devido essas
categorias apresentarem assinaturas espectrais muito similares .
Tabela 4 - Percentual de acertos correspondentes a diagonal principal da matriz de confusão. (Fonte: os
autores).
Classes
Floresta nativa
Pastagem/capoeira
Urbano/solo exposto
Água

Percentual de acertos (%)
98.98
97.46
100
100
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De acordo com os valores do índice de Kappa e da exatidão global (Tabela 5), calculados a partir da
matriz de confusão gerada pelo algoritmo de classificação MAXVER, verifica-se que o classificador
apresentou um bom desempenho geral, de 97.13%. Isso significa que o mapeamento obtido tem a
probabilidade de 97,13 % de ter mapeado as classes corretamente. O valor do índice Kappa calculado foi de
96,05%, sendo considerado como excelente segundo Landis & koch (1977). O resultado indicador da
acurácia do classificador MAXVER mostrou-se compatível com o de Grondona (2009) que avaliou a
acurácia dos classificadores de máxima verossimilhança, mínima distância euclidiana e isodata na
classificação de imagem da região do Pantanal, apresentando o classificador de máxima verossimilhança
índice de Kappa superior (92%) em relação aos demais métodos abordados, sendo caracterizado como
excelente na classificação de imagem dessa região.
Tabela 5 - Valores do índice de kappa e da exatidão global gerados a partir da matriz de erros. (Fonte: os
autores).
Índice de exatidão global

97,13%

Índice de kappa

96,05%

4. Conclusão
A classe Floresta nativa apresentou maior dimensão (69,24%) seguida pela classe Pastagem/capoeira
(19,81%) e a classe água apresentou a menor dimensão em área (0,35%) comparada com as demais
categorias.
Os resultados da técnica de classificação supervisionada pelo método máxima verossimilhança
mostraram-se satisfatórios apresentando um desempenho excelente deste no mapeamento da área de estudo
no distrito de Fordlândia, sendo dessa forma, um método de classificação indicado para estudos dessa
natureza. Isto é notável por meio da análise obtida com os índices de Kappa e exatidão global calculados
com base na matriz de confusão gerada por este classificador.
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Resumo
No estado do Acre, a Regional do Juruá tem apresentado nova dinâmica de expansão das fronteiras
agrícolas, principalmente, decorrente da pavimentação da BR 364. Este estudo teve o objetivo de
analisar o avanço do desmatamento futuro para a Regional do Juruá. Foi utilizado o programa
Dinamica EGO para a simulação. O período histórico utilizado foi 2005 a 2012. Para determinar os
vetores do desmatamento foram elencadas nove variáveis: distância de estradas, distância de
desmatamentos existentes, distância de rios, proximidade de centros urbanos, proximidade de
comunidades rurais, situação fundiária, tipologias de solos, fitofisionomias florestais e uso da terra. A
modelagem foi realizada individualmente em cada município do Regional do Juruá, em quatro passos:
matriz de transição, pesos de evidência, análise de correlação e cálculo da probabilidade do aumento
do desmatamento. Os resultados mostram que o desmatamento tem maior probabilidade de ocorrer
próximo a áreas previamente desmatadas até 1.500 metros e próximo às estradas em até 1.000 metros.
Os municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul possuem mais área com
probabilidade de desmatamento nos próximos 10 anos, em torno de 14%, 6% e 5% do seu território,
respectivamente. Estes municípios correm mais risco de desmatamento por terem maior dinâmica
agrícola e acesso por estradas. O município de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter são municípios
com acesso somente por via fluvial ou aérea, entretanto, o avanço do desmatamento é considerável,
em torno de 6% e 5%, respectivamente.
Palavras-chave: Cenário; Modelagem; Dinâmica.
1. Introdução
A Amazônia brasileira abrange cerca de quatro milhões de quilômetros quadrados,
responsável por uma grande quantidade de carbono estocado e rica biodiversidade (SAATCHI et al.,
2011; BACCINI, 2012). Por apresentar aproximadamente um terço das florestas tropicais, a mesma
tem um papel importante e fundamental no clima regional e global (SILVA et. al, 2009;
TOMASELLA, et al., 2010). O desmatamento na Amazônia vem sendo cada vez mais frequente,
gerando preocupações por sua influência no clima, ciclo hidrológico e produtividades da terra
(MARENGO, 2008).
Segundo Silva (2009), no estado do Acre, o ciclo natural das florestas pode ser afetado pela
intensificação do processo de ocupação e uso da terra, associado a incentivos governamentais na
implementação de grandes obras de infraestruturas sem planos de mitigação dos impactos negativos. O
Estado já atingiu mais de dois milhões de hectares até o ano de 2010, concentrando na região leste
devido a grande quantidade de ramais e estradas (PIONTEKOWSKI, 2011; SILVA et. al, 2009). A
taxa de desmatamento no Acre é cerca de 0,42% ao ano, contribuindo com 3% para o
desflorestamento da região na Amazônia legal.
A estrada BR-364, trecho Rio Branco à Cruzeiro do Sul, e a BR-317, trecho Porto Acre a
Assis Brasil, fazem parte de um planejamento estratégico de integração e desenvolvimento econômico
da América Latina, através o IIRSA (Iniciativa para Integração de Infraestrutura Regional Sulamericana). Estas infraestruturas fortalecem a economia regional, mas também tem contribuído de
forma significativa para atividades predatórias ilegais, como pecuária e exploração madeireira.
Com base na observação e compreensão dos fatores que impulsionam o desmatamento e as
integrações entre si, podemos considerar cenários futuros que implicam em perda parcial ou total da
produtividade do solo, mudanças climáticas, redução da biodiversidade dentre outros (VIEIRA et al.,
2005). Desta forma, o processo de modelagem se constitui ferramenta útil, uma vez que facilita o
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estudo e compreensão da problemática do desmatamento, permitindo representar de maneira simples,
os processos complexos de desmatamento e simular as trajetórias possíveis do futuro conforme os
cenários a serem elaborados.
A Regional do Juruá, juntamente com a Regional do Tarauacá-Envira, a região de maior
dinâmica de uso e ocupação da terra nos últimos 5 anos, principalmente decorrente da pavimentação
da estrada BR-364, possibilitando acesso durante todo o ano. Entretanto, especulações sobre a
construção de novas obras de infraestrutura favorecem esta dinâmica, como a ferrovia Pucalpa-Peru a
Cruzeiro do Sul-Brasil e a prospecção de petróleo e gás natural na região do Juruá.
A elaboração de cenários do avanço do desmatamento considerando a implementação da
ferrovia e extração de petróleo e gás pode auxiliar no planejamento do uso da terra visando a redução
de seus impactos negativos. Ainda, poderá propor medidas de controle e monitoramento ao
desmatamento levando em consideração as novas regras do Código Florestal Brasileiro.
Este trabalho visa analisar o avanço do desmatamento histórico de 2000 a 2012 e construção
de um modelo probabilístico do avanço do desmatamento para o vale do Juruá, Estado do Acre.
2. Material e Métodos
Para consolidar os conhecimentos teóricos para fundamentar e compreender as análises
geradas pelo modelo probabilístico de desmatamento foram realizadas pesquisas bibliográficas de
diferentes fontes nacionais e internacionais sobre os temas: Amazônia, uso da terra, desmatamento,
região do Juruá e cenários.
Foi realizado um levantamento de dados espaciais para a Regional do Juruá associados ao
desmatamento, tendo como principais fontes do Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Unidade Central de Geoprocessamento do Acre
(UCEGEO).
Para manipulação dos dados e analise do desmatamento atual e futuro foi utilizado o
QuantumGis e Dinamica EGO. O programa Dinamica EGO foi desenvolvido pela Universidade
Federal de Minas Gerais, sendo um dos softwares de grande reconhecimento científico na elaboração
de modelos e cenários sobre a dinâmica do uso da terra. O processamento dos dados seguiu os
princípios utilizados em estudos de grande impacto realizados na Amazônia como Soares et al. (2006)
e Yanai et al. (2012).
Selecionou-se 12 vetores, identificados em literatura, para testar e avaliar a influência na
probabilidade de ocorrência de novos desmatamentos. Para escolha das variáveis foram utilizados
como referência os estudos de Alencar et al. (2004), Davidson et al. (2012), Fearnside (2006),
Fearnside et al. (2009), Nepstad et al. (2008), Oliveira et al. (2013), Perz et al. (2008), Soares-Filho et
al. (2006) e Yanai et al. (2012), além de outras publicações que forem divulgados durante a construção
trabalho.
No programa QuantumGis foi realizado o processamento dos dados de forma individual e
recortados somente para a regional do Juruá, sendo por fim preparados no formato raster para a
modelagem no Programa Dinamica EGO. No Dinamica EGO o dado espacial para os municípios de
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter foram
submetidos a quatro passos principais: matriz de transição, análise dos pesos de evidência, análise da
correlação entre as variáveis e cálculo do mapa de probabilidade do avanço do desmatamento.
3. Resultados e Discussão
Os resultados mostram que todas as variáveis são importantes para explicar desmatamento,
mas que distância a desmatamento e distância a estradas apresentaram maior correlação. De acordo
com a figura 1, observou-se que o desmatamento tem maior probabilidade de ocorrer próximo a áreas
previamente desmatadas até 1.500 metros e próximo às estradas em até 1.000 metros.
O avanço do desmatamento mostrado pelo modelo probabilístico, levando em consideração a
distância de estradas tem apresentado padrões exponenciais em toda a Amazônia. Nepstad et al.
(2001), demonstraram que três quartos dos desmatamentos entre 1978 e 1994 ocorreram dentro de
uma faixa de 100 km de largura ao longo das rodovias BR 010 (Belém-Brasília), BR 364 (Cuiabá-
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Porto Velho) e PA 150. Myers et al. 2000, exemplificam que as construções de estradas ameaçam de
forma direta as florestas.
O mapa de probabilidade (Figura 1) foi dividido em cinco classes: baixíssimo, baixo, médio,
alto e altíssimo risco a novos desmatamentos. Os municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e
Cruzeiro do Sul possuem uma área maior com probabilidade de desmatamento nos próximos 10 anos,
em torno de 14%, 6% e 5% do seu território, respectivamente.
Estes municípios correm mais risco de desmatamento por terem maior dinâmica agrícola e
acesso por estradas. Levando em consideração as atividades agrícolas o desmatamento tem aumentado
nos últimos dez anos em toda a Amazônia. O desmatamento ocasiona a médio e longo prazo, perda da
biodiversidade genética e cultural, além da produtividade do solo, causando erosão, compactação do
solo e exaustão dos nutrientes (FEARNSIDE, 2006).

Figura 1 – Modelo probabilístico do avanço do desmatamento para o vale do Juruá, Estado do Acre
(Fonte: os autores).
O município de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter são municípios com acesso somente
por via fluvial ou aérea, entretanto, o avanço do desmatamento é considerável, em torno de 6 e 5%,
respectivamente. Considerando que nos próximos anos há a tendência de aumento da complexidade do
uso da terra na região com a introdução da exploração petrolífera e a possibilidade da construção da
ferrovia transoceânica, faz-se necessário considerar o cenário projetado neste estudo.
4. Conclusões
Dentre as variáveis analisadas, distância a desmatamento e distância a estradas apresentaramse superiores na explicação do fenômeno desmatamento na região estudada.
O cenário projetado indica áreas que estão sujeitas ao desmatamento e permite uma melhor
fiscalização da região.
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Resumo
O presente trabalho visa utilizar parâmetros turbidez e cor da água contaminada por rejeitos de
mineração em Mariana, MG, como indicador para monitoramento dos rios atingidos nos
primeiros 77km, onde a massa de rejeitos foi mais concentrada. Foram coletados 500ml de água
em 6 pontos, dos quais 2 testemunhas, para determinação de turbidez através do método
nefelométrico e da cor através de espectrofotometria. O método estatístico usado foi correlação
de Pearson que resultou em dependência para os pontos 3, 4, 5 e 6, os quais estão no leito
contaminado, demonstrando alta relação entre turbidez e cor advinda de sólidos inorgânicos. A
turbidez ainda se mantém alta nos rios atingidos pelo colapso da barragem e resultou em uma
grande diferença de valores em relação as testemunhas. A correlação de Pearson mostrou a
dependência da cor em relação a turbidez, ou seja, ambas advêm do fato das margens e leito
estarem com deposição de lama, fonte concentrada de sedimentos.
Palavras-chave: Turbidez, cor, bacia do Rio Doce.

1. Introdução
A água é um recurso fundamental no funcionamento dos ecossistemas, também as atividades
econômicas e industriais demandam muito dos recursos hídricos e neles causam impactos. A água está
presente na maioria dos setores da economia, e muitas são as fontes poluidoras, por isso, uma melhor
gestão é fundamental para ajudar as pessoas, economias e ecossistemas a prosperar (Capdevila; Ramírez;
Tayebi, 2016). Uma das principais atividades humanas que afetam a qualidade natural dos sistemas
fluviais, em específico, são as minerações.
Algumas bacias hidrográficas são diretamente afetadas pela poluição das atividades
mineradoras. Na Bacia do Rio Gualaxo do Norte, contribuinte da Bacia do Rio Doce, minas de ferro da
região operam à base de elevado grau de mecanização e equipamentos pesados, sendo empreendimentos
de grandes empresas (ANA, 2010). As duas principais mineradoras que atuam na bacia do Rio Doce são
a Vale e a Samarco Mineração, as duas maiores produtoras de minério de ferro do país (IBRAM, 2015).
A mineração é uma atividade que pode incorrer em uma fonte pontual e concentrada de poluição das
águas, pois os rejeitos ficam armazenados em barramentos e em grande quantidade.
Existe na bacia do rio Doce uma preocupação sobre a contaminação por metais pesados e seus
efeitos na degradação ambiental e impactos na saúde humana. Isto se agravou após o dia 05 de novembro
de 2015, quando ocorreu o rompimento de uma barragem de rejeitos da Samarco Mineração, localizada
no distrito Bento Rodrigues, município de Mariana, estado de Minas Gerais. O volume armazenado na
ocasião do desastre era de cerca de 50 milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro. Deste total, estimase que 16 milhões de m³ permaneceram acumulados próximos ao local do incidente, os demais 34
milhões de m³ de rejeitos de mineração, água e materiais utilizados na construção da barragem se
deslocaram imediatamente à jusante, avançando sobre a planície de inundação dos rios tributários,
levando consigo parte da vegetação e do substrato. Esses materiais somaram- se à lama de rejeitos,
agravando os danos nos trechos de cabeceira. A partir da barragem de Fundão, a onda de rejeitos e
detritos seguiu os cursos do córrego Santarém e rios Gualaxo do Norte e do Carmo por 77 km até
alcançar o rio Doce. De acordo com estimativas do IBAMA (2016), nesse trecho a avalanche de lama
atingiu uma área de cerca de 1.500 hectares.
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A passagem da pluma de rejeitos elevou extraordinariamente a concentração de sedimentos e os
níveis de turbidez em toda bacia do rio Doce por vários dias. A passagem do pico da pluma de
sedimentos durou aproximadamente 5 dias, mas o tempo durante o qual os níveis de turbidez ficaram
acima de 1.000 Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU) em cada trecho do rio Doce foi superior a
30 dias. O abastecimento público nas principais cidades, após adaptações nas estações de tratamento de
água, foi retomado gradativamente (IGAM, 2016).
A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz
sofre ao atravessá-la (esta redução dá-se por absorção e espalhamento, uma vez que sólidos em
suspensão (silte, areia, argila, algas, detritos e outros) que provocam turbidez nas águas são maiores que
o comprimento de onda da luz branca). A turbidez sofre influência direta da presença de sólidos em
suspensão, que impedem que o feixe de luz penetre na água. A cor é uma característica física da água

que pode originar-se de minerais ou vegetações naturais (LEÃO et al., 2014). Os principais
compostos inorgânicos capazes de causar cor na água, são os óxidos de ferro e manganês, que
são abundantes em diversos tipos de solo. Neste trabalho foram determinadas a cor e turbidez
do Rio Gualaxo do Norte e do Carmo para verificar nas águas contaminadas e utilizar os
resultados em prósperos trabalhos com Sensoriamento Remoto para monitoramento.

2. Material e Métodos
A área de estudo comporta os primeiros 77km de drenagem dos Rios Gualaxo do Norte, do
Carmo e Rio Doce à jusante da barragem de Fundão e à montante da Usina Risoleta Neves, onde houve
o maior acúmulo de rejeitos. Foram coletadas amostras em 6 pontos (Figura 1) próximos a foz do Rio
Gualaxo do Norte no Rio do Carmo, 3 delas no Rio Gualaxo do Norte e 1 no Rio do Carmo após a foz,
e 2 muito antes da foz para servirem de testemunhas, figura 2, (sem contaminação da lama do colapso
da barragem de Fundão).
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Figura 1 – Pontos de coletas (Fonte: os autores).

Figura 2 – Locais de coleta das amostras (Fonte: os autores).
As amostras foram coletadas em seção transversal do rio, realizadas manualmente, segundo a
NBR 9898 (ABNT, 1987), adaptadas ao uso de um podão, para distanciar o ponto da margem, em trecho
retilíneo do rio (Figura 3). Em cada ponto foram lidas as variáveis temperatura, ph, eh, condutividade,
sólidos dissolvidos e registrada a média em 3 análises: na superfície mais afastada da margem, na
subsuperfície (15cm-30cm de profundidade) mais afastada da margem e na subsuperfície próxima à
margem.

Figura 3 - Amostragem manual em águas superficiais, segundo a NBR 9898 (ABNT, 1987).
Fonte: NBR 9898 (ABNT, 1987) e análises com aparelho multiparâmetros.
Em cada ponto foram coletados aproximadamente 500 ml em frasco transparente para análises
de turbidez pelo método nefelométrico e determinação da cor por espectrofotometria, realizadas no
Laboratório da Divisão de Água e Esgoto da Universidade Federal de Viçosa. Foi utilizada correlação
de Pearson para análise dos resultados, com o software Excel 2013.
3. Resultados e Discussão
Os resultados das amostras de cor e turbidez são apresentados na tabela 1, a seguir.
Tabela 1 – Turbidez e Cor amostradas dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo após o colapso da
barragem de rejeitos.
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Ponto
Data
1
21/04/16
7,3
24/05/16
6,7
20/06/16
8,9
07/07/16
2,42
10/08/16
4,4

Turbidez (NTU)
Cor
Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
6,3
580
635
550
35 36,5
34
628
773
618 56,1
6,2
362
278
273 86,8 32,3 31,8
393
318
299
109
7,8
224
225
228
88
15
19
220
220
227
78
2,77
361
186
343
103
9,5
9,5
372
203
345
105
5,4
171
145
155
52 16,2 13,8
172
139
168
55

As variáveis turbidez e cor apresentaram correlação de Pearson de 0,497 e 0,558, valores
médios, para os pontos 1 e 2 (pontos testemunha), respectivamente, demonstrando que as variáveis são
independentes para estes pontos, ou seja, fatores que alteram a turbidez estão em quantidade insuficiente
para interferirem na cor.
Já nos pontos 3, 4, 5 e 6, com resultados 0,999, 0,999, 0,995, 0,874, são dependentes, pois
resultaram em alta correlação. As calhas e leitos dos rios estão com uma camada espessa de lama, fonte
contínua e concentrada de sedimentos, atribuindo altos valores de turbidez e indicando a presença de
grande quantidade de sólidos inorgânicos, os quais possuem muitos óxidos de ferro que resultam na cor
aparente da água. Pode-se verificar a variação da água contaminada (pontos 3, 4, 5 e 6) em relação a
não contaminada (pontos 1 e 2) na figura 4, a seguir:
Figura 4 – Gráfico dos resultados de turbidez e cor.

4. Conclusões
A turbidez ainda se mantém alta nos rios atingidos pelo colapso da barragem em relação as
testemunhas. A correlação de Pearson mostrou a dependência da cor em relação a turbidez, ou seja,
ambas advêm do fato das margens e leito estarem com deposição de lama.
É necessário identificar os sólidos dissolvidos e suspensos, para sabermos explicar a correlação
entre turbidez e cor nos rios contaminados, e o monitoramento constante destas águas. Para isso seria
necessário um grande esforço amostral, o que representaria um elevado custo, principalmente
considerando o tempo indeterminado para recuperação deste ecossistema. Por isso, o sensoriamento
remoto pode contribuir no processo de monitoramento, fornecendo elementos capazes de gerar dados
quantitativos e qualitativos dos rios afetados pelo rompimento da barragem a partir da identificação das
relações existentes entre a resposta espectral contida nas imagens orbitais e valores de atributos obtidos
por análises físico-química das águas contaminadas.
A determinação do tipo de sólidos dissolvidos e suspensos e o uso de Sensoriamento Remoto
para o monitoramento destas águas deve ser utilizado em um próspero trabalho, complementando o
presente.
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Resumo
As práticas de conservação, os métodos de avaliação de impactos ambientais e de perda de
solos têm sido amplamente utilizados como subsídios no planejamento agroambiental. Neste sentido, o
objetivo deste estudo foi realizar a estimativa de perda do solo da microbacia hidrográfica Córrego
Alvorada, localizada na Bacia hidrográfica do Rio São Mateus no município de Mantenópolis – ES
por meio do uso de Sistemas de Informações Geográficas. Para tanto foi calculada a estimativa de
perda do solo, tendo como precedente o Fator Topográfico (LS), Fator de erosividade (R), Fator de
Erodibildade (K) e Fatores Preparo e Cobertura do Solo (C) e Práticas Conservacionistas (P). Os
resultados mostram que as maiores perdas (480 a 541 ton/ha/ano) estão concentradas em pequenas
áreas e que a perda de solo média para toda a microbacia é de 53,15 ton ha-1 por ano, sendo a classe de
solo exposto a que apresentou maior perda de solo média anual de 146,02 ton ha-1 por ano. Dessa
forma, o mapa de susceptibilidade de perda do solo poderá servir como instrumento norteador para
ações mitigadoras nas áreas mais vulneráveis na microbacia estudada.
Palavras-chave: Uso e ocupação; Sistemas de Informações Geográficas, Degradação.

1. Introdução
O uso e ocupação do solo conduzido de forma inadequada, principalmente em atividades
agropecuárias e silviculturais sem controle, associados aos fatores naturais (chuva, declividade, tipo de
solo), aceleram a degradação do solo, desagregando partículas que são transportadas à rede de
drenagem, promovendo a elevação da concentração de materiais em suspensão e dos índices de
turbidez nos cursos de água, diminuindo a penetração de raios solares, com consequente diminuição
nos processos fotossintéticos e produção de oxigênio (SANTOS et al., 2010).
Nesse sentido, as práticas de conservação, os métodos de avaliação de impactos ambientais e
de perda de solos têm sido amplamente utilizados como subsídios no planejamento agroambiental.
Como parte do planejamento de controle da erosão, a quantificação da perda de solo pelo processo é
importante não apenas para a identificação de áreas críticas, mas também para o planejamento
conservacionista regional (MELLO et al., 2005). Dentro desse contexto, o estudo da erosão dos solos
se torna fundamental, pois o conhecimento antecipado do potencial de erosão pode direcionar a
atividade humana no sentido de um uso sustentável.
Para o monitoramento de perda de solo, o planejamento do meio natural ganhou um forte
aliado com a popularização dos SIG’s. Essa é uma tecnologia capaz de automatizar tarefas antes
desempenhadas manualmente, facilitando à realização de análises complexas e permitir análises que
facilitem tomadas de decisão (PRADO e NÓBREGA, 2005; TOMAZONI, 2005).
Diante isso, a aplicação de métodos quantitativos foi intensamente facilitada com o uso dos
SIG’s, com destaque para a Equação Universal de Perdas de Solos (EUPS), que foi proposta por
WISCHMEIER e SMITH (1978), e quando espacializada por meio do SIG, permite a análise da perda
do solo por erosão laminar, além da contextualização dos resultados obtidos em função do uso e
ocupação das terras.
De acordo com o exposto, o objetivo deste estudo foi realizar a estimativa de perda do solo da
microbacia hidrográfica Córrego Alvorada, localizada na Bacia hidrográfica do Rio São Mateus no
município de Mantenópolis – ES por meio do uso de Sistemas de Informações Geográficas.
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2. Material e Métodos
Área de estudo
A microbacia do córrego Alvorada localiza-se na bacia hidrográfica do rio São Mateus, porção
oeste do município de Mantenópolis – ES com coordenada 41° 12’ 37,94” de longitude oeste e 18° 50’
46,19” de latitude sul, e área de 1993,71 ha. O município de Mantenópolis possui uma área de 320
Km² e seus principais distritos são: São Geraldo, São José e Santa Luzia.
Estimativa de perda do solo
Fator Topográfico (LS)
Nesta etapa, utilizando o aplicativo computacional ArcGIS® versão 10.2.2 e de posse da
imagem matricial contínua de declividade foi utilizada a função de álgebra de mapas com objetivo de
gerar a imagem matricial de comprimento de rampa (L) de acordo com Eq. 1:


 D
L  P 
 P
 100 
2

2

(1)

Em que:
L - comprimento de rampa (adimensional); P - tamanho do pixel adotado (10 m);
D - declividade em porcentagem.
Finalmente, foi aplicada, novamente a função de álgebra de mapas, a partir da Eq. 2, proposta
por BERTONI e LOMBARDI NETO (1999):

LS  0,00984  L0,63  D1,18

(2)

Fator de erosividade (R)
O fator de erosividade da chuva (R), foi estimado por meio da função de álgebra de mapas, a
partir da Eq. 3 e 4, proposta por BERTONI e LOMBARDI NETO (1999):
0,85

 r2 
EI  67,355 
P
 
12

R   EI j
j 1

(3)
(4)

Em que:
R - fator de erosividade da chuva (MJ mm ha-1 h-1por ano); EI – média mensal do índice de
erosividade (MJ mm ha-1 h-1); r - precipitação média mensal (mm); P - precipitação média anual
(mm).
Fator de Erodibildade (K)
Para espacialização do fator de erodibilidade, foram utilizados os dados vetoriais de
levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Espírito Santo (EMCAPA, 1971) e recortado
apenas o tipo de solo correspondente à microbacia. Com isso, percebeu-se que apenas o Latossolo
Vermelho Amarelo (LVA) abrange toda microbacia estudada.
Na tabela de atributos do arquivo vetorial, foi criado um campo denominado K e, em estado de
edição espacial, foi adicionado o valor de erodibilidade (K – LVA: 0,035933) de acordo com
CHAGAS (2011). Posteriormente, foi realizada a conversão da imagem vetorial do tipo de solo, tendo
como campo de entrada a classe representativa de erodibilidade, anteriormente editada, gerando a
imagem matricial erodibilidade para a área de estudo.
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Fatores Preparo e Cobertura do Solo (C) e Práticas Conservacionistas (P)
Nesta etapa, inicialmente, foi realizado o mapeamento de uso e ocupação da terra da
microbacia do Córrego Alvorada por meio da fotointerpretação em tela. As classes de uso e ocupação
da terra encontradas na microbacia foram: Agricultura, área edificada, fragmento florestal, pastagem e
solo exposto.
A etapa seguinte consistiu na criação dos campos C e P na tabela de atributos do arquivo
vetorial de uso e ocupação da terra e então adicionados os valores de preparo e cobertura do solo (C) e
práticas conservacionistas (P) (Tabela 1) de acordo com cada classe de uso e ocupação da terra
propostos pela Agência Nacional de Águas - ANA (2008). Com uso da ferramenta Raster to Polygon
do software ArcGis, foi gerada imagens matriciais do Valores.
Tabela 1 - Valores dos fatores C (preparo e cobertura do solo) e P (práticas conservacionistas) da
EUPS para as classes de uso e ocupação da terra da microbacia Córrego Alvorada.
Classes de uso e ocupação da terra
C
P
Agricultura
0,384
0,348
Área edificada
1
1
Fragmentos florestais
0,05
1
Pastagem
0,25
1
Solo exposto
1
1
Estimativa da perda do solo para microbacia do Córrego Alvorada
Para a estimativa da perda do solo foi utilizada a equação Universal de Perdas do Solo
(EUPS), desenvolvida em 1953 pelo Soil and Water Conservation Research Division of the
Agricultural Research Service da Universidade de Purdue (EUA), que consiste de um modelo
multiplicativo simples exemplificado na Eq. 5 (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1999).

A  R  K  LS  C  P

(5)

Em que:
R - fator de erosividade da chuva (MJ ha-1 mm-1 h por ano); K - fator erodibilidade do solo
(ton h-1 MJ mm); LS - fator topográfico (adimensional); C - fator prepara e cobertura do solo
(adimensional); P - fator práticas conservacionistas (adimensional).
3. Resultados e Discussão
Na Figura 1 e Tabela 2, observam-se o mapa de uso e ocupação da terra obtida após
fotointerpretação em tela da ortofoto e as classes de uso da terra. As classes que apresenta a maiores
áreas foram pastagem (1543,72 ha), fragmento florestal (325,18 ha) e solo exposto (127,39 ha).
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Figura 1 – Mapa de uso e ocupação da terra da microbacia do Córrego Alvorada.
Tabela 2 – Dimensões das classes de uso e ocupação da terra.
Classe de uso e ocupação da terra
Área (ha)
Agricultura
127,39
Área edificada
18,85
Fragmentos florestais
325,18
Pastagem
1543,72
Solo exposto
51,13
Total
2066,27

Porcentagem (%)
6,17
0,91
15,74
74,71
2,47
100

O mapa de perda do solo é apresentado na Figura 2, nota-se que as maiores perdas (480 a 541
ton/ha/ano) estão concentradas em pequenas áreas. Essas áreas que apresentaram substanciais perdas
do solo são representadas pelas classes de solo exposto e área edificada.

Figura 2 - Perda de solo estimada pela EUPS para microbacia córrego Alvorada.
De acordo com os resultados, constatou-se que a perda de solo média para toda a microbacia é
de 53,15 ton ha-1 por ano (Figura 2). Entretanto, os resultados estatísticos descritivos da perda de solo
(Tabela 3), mostram que, de acordo com o uso da terra, a classe solo exposto apresenta a maior perda
de solo média anual de 146,02 ton ha-1 por ano. Domingos (2006), ao estimar a perda do solo por
erosão hídrica em uma sub-bacia inserida bacia hidrográfica do rio São José, constatou que a classe
solo exposto apresentou maior perda do solo com 2353,65 ton/há/ano.
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Áreas edificadas no local de estudo apresentam um misto com solo exposto, sem
pavimentação, apresentando também alto potencial de perda do solo, o que justifica o valor de 95,51
ton ha-1 por ano.
Tabela 3 - Volume total de Perda de solo estimada pela EUPS.
Perdas do solo (ton/ha/ano)
Classes de uso da terra
Mínimo Máximo Média Desvio padrão
Fragmento florestal
0
328
18,43
25,04
Solo exposto
0
541
174,46
146,02
Área edificada
3
447
131,41
95,51
Pastagem
0
391
57,54
45,46
Agricultura
0
397
30,33
34,04
4. Conclusões
Diante dos resultados, pode-se concluir a média anual de perda de solo por erosão na
microbacia do córrego Alvorada é de aproximadamente 53,15 ton ha-1. Dessa forma, o mapa de
susceptibilidade de perda do solo poderá servir como instrumento norteador para ações mitigadoras
nas áreas mais vulneráveis na microbacia estudada.
Por fim, o uso das geotecnologias como SIG é uma ferramenta potencial que possibilitou um
levantamento mais rápido e detalhado da microbacia hidrográfica do córrego Alvorada para estudos
morfométricos de susceptibilidade de perda do solo.
Referências
BERTONI, D.; LOMBARDI NETO, F. Embasamento técnico do programa estadual de microbacias
hidrográficas. In: Lombardi Neto, F.; Drugowich, M. I. (coord.). Manual técnico de manejo e
conservação de solo e água. v. 1, Campinas: CATI, 1999. 65p.
CHAGAS, C. da S. Zoneamento agroecológico do município de Dois Irmãos do Buriti - MS/César
da Silva Chagas ... [et al.]. Dados eletrônicos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011. 63p.
DOMINGOS, J. L. Estimativa de perda de solo por erosão hídrica em uma bacia hidrográfica.
2006. 67 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Geografia) – Departamento de Geografia,
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2006.
MELLO, G.; BUENO, C. R. P.; PEREIRA, G. T. Variabilidade espacial de perdas de solo, do
potencial natural e risco de erosão em áreas intensamente cultivadas. Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental, v.10, n.2, p.315–322, 2005.
PRADO, J. P. B.; NÓBREGA, M. T. Determinação de perdas de solo na bacia hidrográfica do córrego
Ipiranga em Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, com aplicação da Equação Universal de Perdas de
Solo (EUPS). Acta Scientiarum Technology. Maringá, v.27, p. 33-42, 2005.
SANTOS, G. G.; GRIEBELER, N. P.; OLIVEIRA, L. F. C. Chuvas intensas relacionadas à erosão
hídrica. R. Bras. Eng. Agric. Ambiental. v.14, n.2, p. 115- 123, 2010.
TOMAZONI, J. C.; GUIMARÃES, E. A sistematização dos fatores da EUPS em SIG para
quantificação da erosão laminar na bacia do rio Jirau. Revista Brasileira de Cartografia. v.57, p.235244, 2005.
WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation
planning. Washington, D.C, United States Department of Agriculture, 1978. 58p.

547

ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO PARQUE ECO TURÍSTICO E DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CACHOEIRA DO URUBU, EM
PRIMAVERA - PE
Jéssica Stéfane Alves Cunha 1, Marcelo Nogueira 1, Fabiana Estigarribia1, Emanuel Araujo
Silva1, Amanda de Araujo Lima 1
1

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: cunhajsa@gmail.com

Resumo
O Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do Urubu é um área
legalmente protegida por lei, com o objetivo de proteção, conservação dos componentes que
fazem parte dos seus sistemas naturais, recreação e contemplação da natureza. Essa área
encontra-se enquadrada nos municípios de Escada, Vitória de Santa Antão e Primavera,
compreendendo, de acordo com o Decreto 39.939/2013, uma área de 30 hectares, a qual é
emoldurada pela Floresta Atlântica e inserida na Bacia do Rio Ipojuca. O objetivo do estudo é
a realização do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Parque. Para tanto, foi realizada à
delimitação das zonas, considerando quanto a seu uso e ocupação, e o que deve predominar
quais as formas de exploração, como contemplação da natureza e outros, permitindo uso
indireto, previstos na Lei Federal Nº 9.985/2000 e restringindo ainda mais na Lei n°13.787 que
institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza – SEUC/PE. O
levantamento de dados que embasou a tomada de decisão sobre as Zonas que irão compor o
Zoneamento foram abordados com o uso de aparelho receptor de sinal de GPS e fotografias
aéreas tiradas com o uso de VANT. O ZEE é imprescindível para a preparação de um plano de
manejo e para a implementação de uma unidade de conservação, mas carece implantar, em
uma análise, a existência de diversos problemas sociais e ambientais, isto é, necessita de uma
discussão envolvendo a importância da preservação dos recursos naturais e a relação entre
esses recursos.
Palavras-chave: PECUB, Zoneamento, Ecoturístico, Primavera, VANT, Fotografias aéreas.

1. Introdução
As áreas protegidas têm a competência de preservar as interações biológicas e os processos
cíclicos naturais e evolutivos à vida, além de abrigar os componentes bióticos no próprio local e
conservar a diversidade dos ecossistemas, das espécies e dos genes. Para Horowitz (2003), há a
necessidade de consolidar as áreas protegidas existentes, principalmente, as áreas que detém o bioma
Mata Atlântica.
Considerando essa necessidade, criou-se o Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento
Sustentável da Cachoeira do Urubu – PECUB, de acordo com o Decreto 39.939/2013, a qual é
emoldurada pela Floresta Atlântica. O referente Decreto define a necessidade do zoneamento da área,
suas diretrizes e normas de uso e ocupação.
O zoneamento dentro das Unidades de Conservação, instrumento necessário à gestão, consiste
na definição de setores ou zonas da mesma, de maneira que todos os objetivos possam ser atingidos
sem conflitos, visto que uma série de problemas aflige o sistema de áreas protegidas que necessita
superar diversos obstáculos para se consolidar. Para adquirir as informações sobre as zonas podem ser
obtidas diretamente em campo ou indiretamente por meio de produtos do sensoriamento remoto, que
consiste na aplicação conjunta de modernos sensores, equipamentos, aeronaves, espaçonaves, entre
outros.
Nesse contexto, este trabalho visa levantar um número maior de informações com uso do
Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT que possa nesta proposta de zoneamento subsidiar técnica e
legalmente a execução da implantação do plano de manejo que será realizado pela Secretaria Estadual
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de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco – SEMAS, que detém a
administração do Parque e a Coordenação do seu Conselho Gestor.
2. Material e Métodos
A área estudada se localiza no Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da
Cachoeira do Urubu – PECUB, pertencente ao município de Primavera, mata sul do Estado de
Pernambuco e possui uma área projetada de 30 ha (trinta hectares), segundo o Decreto n° 39.939/2013.
O levantamento de dados no Parque foi realizado com o uso de receptor de sinal de GPS da
marca Trimble, modelo Juno SB, com precisão e acurácia necessária ao tipo de levantamento
executado, que é o cadastral. Para a geração de imagem e produção de fotografias aéreas foi utilizado
um Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, da marca DJI, modelo Phantom II, acoplado com
estabilizador de câmera, da marca Gimbal, modelo Zenmuse H3-3D e câmera GoPro 3, modelo Black
edition e resolução 12 megapixels. E para os arquivos vetoriais e processamento de fotografias em
ortofotos, utilizou-se Agisoft Photo Scan Professional, versão 1.1.
3. Resultados e Discussão
O Parque está delimitado por 28 pontos e 2523,38 metros de perímetro e confrontando com
três propriedades, esse levantamento determinou que o Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento
Sustentável da Cachoeira do Urubu encontra-se situado em três municípios, Vitória de Santo Antão,
Escada e Primavera, sendo a maior fração encontrada no município de Escada, e sua sede
administrativa no município de Primavera. Sendo determinante para concluir que pertence a Primavera
o Parque, segundo jurisprudência adotada no Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais do
INCRA - 2006 (STF – MS n° 24719-3DF).

Escala 1:5000

LEGENDA
Perímetro levantado na vistoria
Perímetro declarado pela Usina
União Indústria

Figura 1 - Sobreposição dos perímetros do Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da
Cachoeira do Urubu. Fonte: Moura, 2015.
Após o levantamento dos limites e marcação dos pontos, foi dado início à delimitação do
Parque para compor informações, a fim de, determinar as Zonas de diferentes categorias de manejo.
Para Belém (2008), a divisão da unidade de conservação em diversos espaços com suas características
geoambientais próprias, estabelecem-se como um trabalho de fundamental importância para a
definição das funções de um futuro plano de manejo.
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Constatou-se que o Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do
Urubu não dispõe da zona intangível, que é dedicada à proteção integral de ecossistemas, a qual
remete à primitividade da natureza, permanecendo a mais preservada possível, não se tolerando
quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação e funcionando como
matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas.
Averiguou-se, ainda, a ausência da zona primitiva, que se refere a uma área onde tenha
ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos
naturais de grande valor científico. O objetivo geral dessa zona é a preservação do ambiente natural e
ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental permitindo-se
formas primitivas de recreação. Essa carência de zonas no Parque comprova o fato dessa unidade
apresentar remanescentes vegetacionais antropizados.
O Parque apresenta as seguintes zonas e atividades admitidas, baseado no Roteiro
Metodológico de Planejamento - IBAMA (2002):
Zona de Uso Extensivo é a de maior área no local estudado, com aproximadamente 12,6287
hectares, constituída em sua maior parte por áreas naturais, apresentando algumas alterações humanas.
O objetivo dessa área é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar
de oferecer acesso aos públicos com facilidade, para fins educativos, recreativos e de esportes de
aventura.
Zona de Uso Intensivo que detém em torno de 4,5742 hectares do território, é composta por
áreas naturais e alteradas pelo homem mantendo o ambiente o mais próximo possível do natural,
possuindo locais para visitantes com facilidades de recreação, educação ambiental em harmonia com o
meio e serviços.
Zona de Recuperação, que dispõe de cerca de 8,881 hectares. É área antropizada, com
clareiras, e uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas permanentes. A
recuperação, em certos trechos, consegue ocorrer de maneira natural, entretanto o predomínio da zona
necessita de uma recuperação naturalmente induzida que deve estar condicionada a um projeto
específico, ressaltando a restrição a espécies exóticas.
Zona de Uso Especial, que retém por volta de 0,9947 hectares, contempla a área onde se
encontra a administração, manutenção, habitações e serviços do Parque.
Zona de Ocupação Temporária, que possui o domínio de aproximadamente de 2,6739 hectares

apresenta ocupantes do Parque enquanto não se consuma sua regularização fundiária. É uma
zona de caráter provisório. E após realocação desses ocupantes, esta zona integra-se as zonas

permanentes. As instalações inseridas nesta zona são: 22 edificações de serviços para o público,
maioria restaurantes; oito residências; e a presença do Movimento Sem Terra – MST.

De acordo, com a Lei 9985/2000, deveria haver uma Zona de Amortecimento no Parque, para
minimizar os impactos negativos sobre a área protegida. Segundo a Resolução n° 13/1990, do
CONAMA, para a identificação da zona deve existir um ponto de partida com o limite de 10 km,
mediante esse limite aplicam-se critérios para inclusão, exclusão e ajustes de áreas de amortecimento,
aproximando ou afastando da unidade. Embora possua esse entendimento, não foi possível com os
recursos técnicos disponíveis delimitar um raio. Em face disso, propor-se essa delimitação apenas no
entorno do Parque, margeando internamente o perímetro com uma largura de oito metros,
exclusivamente com o intuito de mencionar a importância da zona.
O Zoneamento Ecológico Econômico é imprescindível para a preparação de um plano de
manejo e para a implementação de uma unidade de conservação, mas deve-se advertir que, ao se
sustentar nos mecanismos legais que direcionam a determinação das zonas e disciplinam a gestão das
unidades de conservação, o ZEE carece-se de implantar, em uma análise, a existência de diversos
problemas sociais e ambientais, isto é, necessita de uma discussão envolvendo a importância da
preservação dos recursos naturais e a relação entre esses recursos e os problemas que os
comprometem.
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Nessa conjuntura, sugere-se uma proposta do ZEE do Parque Eco Turístico e de
Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do Urubu (Figura 2).
USO INTENSIVO

OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA

USO EXTENSIVO

USO ESPECIAL

RECUPERAÇÃO

Figura 2 - Proposta do Zoneamento Ecológico Econômico do Parque Eco Turístico e de
Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do Urubu. Fonte: Cunha, 2015.

4. Conclusões
O Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do Urubu dispõe de
um imensurável potencial para o ecoturismo, um atividade em ascensão no Brasil, graças às riquezas
naturais que possui, apesar de pequena extensão territorial e rico patrimônio histórico-cultural, além de
proporcionar a atividade de esportes de aventura, e esse potencial deve ser explorado pela gestão.
Aconselha-se que a gestão integre um plano de ação direcionado para a conscientização das
comunidades inseridas e do entorno do Parque sobre a conservação da flora e fauna do mesmo, e
conjuntamente, conceda alternativas que possam gerar rendas para essas populações. Recomenda-se,
ainda, considerar o envolvimento das comunidades na elaboração do plano de manejo e no
gerenciamento dos recursos, voltado para o desenvolvimento sustentável da região.
Referências

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, parágrafo 1°, inciso I,
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 2000.
BRASIL, PERNAMBUCO. Decreto n°. 39.939, de 11 de outubro de 2013. Cria o Parque Eco
Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do Urubu, localizado no Município de
Primavera, neste Estado. Diário Oficial, Recife, PE, 11 de out. 2013.
BRASIL. Resolução Conama n° 13, de 06 de dezembro de 1990.

551

BELÉM, R. A. Zoneamento ambiental e os desafios da implementação do Parque Estadual Mata
Seca, Município de Manga, Norte de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado) – Instituto de
Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, 2008.
HOROWITZ, Christiane. A sustentabilidade da biodiversidade em Unidades de Conservação de
proteção integral: Parque Nacional de Brasília. Orientador: Profa. Maria Augusta Almeida
Bursztyn. Brasília: UnB/CDS, set.2003. 329 p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) –
Universidade de Brasília. Centro de Desenvolvimento Sustentável, 2003.
IBAMA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS. Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque Nacional Reserva Biológica,
Estação Ecológica. 136p. 2002.
OLIVEIRA, I. S. D. A contribuição do zoneamento ecológico-econômico na avaliação de impacto
ambiental: bases e propostas metodológicas. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2004.

552

Capítulo 4
Silvicultura

553

Ajuste de Modelos Volumétricos para Clones de Eucalipto
em Sistema Agrossilvipastoril
Amana de Magalhães Matos Obolari 1, Sílvio Nolasco de Oliveira Neto 1, Simone Silva 1, Adênio
Louzeiro de Aguiar Júnior 1, Ricardo Fernandes Pena1, Bruno Leão Said Schettini 1
1

UFV – Universidade Federal de Viçosa. E-mail: amanaobolari@gmail.com

Resumo
A busca por modelos de produção alternativos demanda pesquisa, para análises de viabilidade
técnica e econômica. Nesse contexto, sistemas agroflorestais com eucalipto estão sendo
pesquisados, como alternativa ao monocultivo, junto a produtores rurais na região da Zona da
Mata mineira. Assim, o ajuste de modelos de regressão torna-se necessário para estimativas
exatas de volume de madeira, visando suporte às análises técnica e econômica de tais sistemas.
O objetivo do trabalho foi testar dois modelos volumétricos para estimativas da produção de
madeira de clones de eucalipto em sistema agrossilvipastoril, em Visconde do Rio Branco, MG.
Foram avaliados três clones de eucalipto (GG100, I144 e 1189), plantados no espaçamento 10 x
3 m, através do inventário individual de árvores, cubadas em pé, para ajuste de equações
referentes aos modelos de Schumacher e Hall linearizado e Spurr. Os parâmetros das regressões
foram, em sua maioria, significativos, exceto o β2 do modelo de Schumacher e Hall para os
clones GG100 e I144. As estatísticas mostraram estimativas mais exatas e precisas no modelo
de Spurr para os clones GG100 e I144. Para o clone 1189, as estatísticas indicaram o modelo de
Schumacher e Hall, como mais apropriado. Conclui-se que ambos os modelos se ajustaram
adequadamente aos dados dos três clones, havendo pouca diferença entre suas estatísticas e
gráficos. Para os clones GG100 e I144 a equação referente ao modelo de Spurr obteve melhor
ajuste aos dados. Já para o clone 1189 a equação referente ao modelo de Schumacher e Hall foi
mais satisfatória.
Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais, Modelagem, Zona da Mata mineira.

1. Introdução
Os sistemas agrossilvipastoris, que envolvem árvores, culturas agrícolas, pastagens e animais,
podem apresentar vantagens, principalmente em nível de pequenas e médias propriedades rurais, quando
comparados aos sistemas de monocultivo de eucalipto, como uso mais eficiente dos espaços produtivos,
antecipação de receitas decorrente da colheita agrícola, conforto térmico para animais, conservação do
solo e da água, entre outros (Tsukamoto et al., 2004; Oliveira Neto et al., 2010).
Todavia, as perspectivas de vantagens devem ser devidamente analisadas em seus aspectos
técnicos e econômicos, visando subsidiar possíveis interessados na adoção destes sistemas. Assim, o
adequado ajuste de modelos de regressão é importante para estimativas volumétricas exatas de madeira
em sistemas silvipastoris e agrossilvipastoris (Muller et al., 2014). Na região da Zona da Mata mineira
pesquisas estão sendo desenvolvidas visando análise de viabilidade destes sistemas, em pequenas e
médias propriedades rurais.
Souza (2005) ajustou vários modelos para estimativa de volume/produção de madeira de clones
de eucalipto, não conseguindo, porém, expressar volumes de madeira crescentes à medida que se
aumentava a capacidade produtiva do local. Entre os modelos de crescimento e produção do tipo
povoamento, destacam-se os modelos de densidade variável, os quais são muito úteis para estimar o
volume em unidade de área segundo Salles et al. (2012).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar dois modelos de regressão para estimar o volume
de madeira de três clones de eucalipto em sistema agrossilvipastoril, em Visconde do Rio Branco, Minas
Gerais.
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2. Material e Métodos

O estudo foi conduzido em sistema agrossilvipastoril, implantado em Visconde do Rio
Branco, na Zona da Mata Mineira, em área aproximada de 5,5 ha. O clima, segundo a
classificação de Köppen, é o Cwa, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, com
temperatura média anual de 23,9 ºC, máximas de 31,9 ºC e mínimas de 16 ºC. O índice
pluviométrico é de 1.100 mm ao ano com chuvas concentradas no período de outubro a março.
A vegetação característica, segundo Rizzini (1997) é do tipo Floresta Estacional Semidecidual,
nos domínios do bioma Mata Atlântica.
Em dezembro de 2010 foram plantados os clones de eucalipto (GG100, I144 e 1189),
no espaçamento de plantio 10 x 3 m, com posterior plantio de milho (Zea mays) para produção
de silagem. Em outubro/novembro de 2011 novamente foi plantado milho para produção de
silagem, juntamente o capim-braquiarão (Urochloa brizanta cv. Marandu). A adubação do
eucalipto no plantio foi de 200 g/cova de 6-30-6 e cobertura com 200 g/cova de 20-00-20, em
duas aplicações.
Realizou-se o inventário do eucalipto, em três parcelas de 24 plantas, para cada clone, e
posterior análise de distribuição diamétrica das árvores através do ajuste da função de densidade
de probabilidade de Weibull, pelo método da máxima verossimilhança. Posteriormente,
realizou-se a cubagem rigorosa das árvores através do método não destrutivo, utilizando-se o
Pentaprisma de Wheeler. Para o clone GG100 foram cubadas 19 árvores por parcela, para o
clone I144 16 árvores, e para o clone 1189 15 árvores. Foram mensurados os diâmetros com
casca de cada indivíduo nas alturas do tronco: 0 m, 0,30 m, 0,70 m, 1,30 m, e a partir dessa
altura de 1 em 1 m. O volume de cada secção foi determinado pela fórmula de Smalian:
𝐴𝐴𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴2
𝑥𝑥 𝐿𝐿
2
Em que: V = Volume sem casca da seção, em m³; AS1 = Área seccional do início da seção,
em m²; AS2 = Área seccional do final da seção, em m²; L = Comprimento da seção, em m.
𝑉𝑉 =

A partir do volume das árvores individuais, para cada clone, foram ajustadas duas
equações volumétricas referentes aos modelos de Schumacher e Hall, na sua forma linearizada,
e de Spurr (Tabela 1).
Tabela 1 – Modelos avaliados para estimativas de produção de clones de eucalipto em sistema
agrossilvipastoril, em Visconde do Rio Branco, MG
Modelo

Equação

Schumacher e Hall linearizado

Lnv=β0+β1*Lndap+β2*Lnht

Spurr

Vo=Exp(β0+(β1*Lndap²ht))

O ajuste das equações referentes aos modelos foi realizado através do software Statistica
13.0. A escolha do modelo que melhor se ajustou aos dados foi feita com base no coeficiente
̅̅̅2̅), no erro-padrão da estimativa (Sy.x), e na análise dos
de determinação ajustado (𝑅𝑅
comportamentos gráficos dos resíduos, conforme Campos e Leite (2013).
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3. Resultados e Discussão
Os resultados dos parâmetros dos modelos e das estatísticas de ajuste estão apresentados na
Tabela 2. Observa-se que a maioria dos parâmetros foram significativos. Para o modelo de Schumacher
e Hall linearizado, os parâmetros β2 foram não significativos para os clones I144 e 1189, indicando que
sua ausência não prejudica a estimativa da variável. Todos os demais parâmetros foram significativos
para os dois modelos, para os três clones.
Para os clones GG100 e I144, de forma geral, o modelo de Spurr gerou estimativas mais precisas
e exatas. Para o clone GG100 o R2 ajustado foi de 92,34 e para o clone I144 de 85,61, ambos maiores
que os valores observados para o modelo de Schumacher e Hall linearizado. O erro padrão residual foi
menor para o modelo de Spurr no clone GG100, e para o clone I144 esses valores foram semelhantes
entre os modelos. Para o clone 1189 o valor de R2 ajustado foi maior para o modelo de Schumacher e
Hall linearizado, e houve também menor erro padrão residual para esse modelo. Segundo Campos e
Leite (2013), ambos os modelos têm sido bastante difundidos, devido à facilidade de ajuste e por não
apresentarem estimativas tendenciosas.
Muller et al. (2014) observaram que o modelo de Schumacher e Hall apresentou estimativas
mais precisas e exatas, ligeiramente superiores às dos outros modelos estudados, para estimativas de
volume de madeira de Eucalipto e Acácia em sistema silvipastoril.
Tabela 2 – Parâmetros e estatísticas para os modelos avaliados para estimativas de produção de clones
de eucalipto em sistema agrossilvipastoril, em Visconde do Rio Branco, MG
Clone

Modelo
Schumacher

GG100
Spurr

Schumacher
I144
Spurr

Schumacher
1189
Spurr

Parâmetros Estimativas

Erro
padrão

β0

-9,48915

0,551586

β1

1,84286

0,200738

β2

0,94885

0,318749

β0

-8,56207

0,725127

β1

0,83037

0,077582

β0

-7,50805

1,230002

β1

1,61726

0,205486

β2

0,54357

0,469881

β0

-7,85593

0,805293

β1

0,75556

0,086387

β0

-8,38198

0,515087

β1

1,99542

0,216848

β2

0,48415

0,289438

β0

-8,26701

1,025715

β1

0,80892

0,111351

Sy.x

R² ajustado

0,052596089 90,92971442

0,043549252 92,3466411

0,045019262 84,76663474

0,045404017 85,61191545

0,045074688 90,45677456

0,051599264 87,49404852

Além das medidas de precisão mencionadas, a análise gráfica dos resíduos também se faz
importante na avaliação e escolha do modelo adequado. A Figura 1 apresenta os gráficos de resíduos
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dos dois modelos testados para os respectivos clones. Observa-se que os comportamentos dos resíduos
gerados pelos dois modelos são semelhantes, não havendo tendências de super ou subestimação das
estimativas.

GG100

B

A

100

100
-100 0,0

0,5

-100 0

1,0

0,5

1

I144

B

A

100

100
-100 0,0

0,2

0,4

-100 0,0

0,6

0,2

0,4

0,6

1189

B

A

100

100
-100 0,0

0,2

0,4

0,6

-100 0,0

0,2

0,4

0,6

Figura 1. Gráficos de resíduo x volume para os modelos de Schumacher e Hall linearizado (A) e
Spurr (B), para os três clones.

4. Conclusão
É possível concluir que ambos os modelos avaliados se ajustaram satisfatoriamente aos dados
observados, sendo o modelo de Spurr ligeiramente superior ao de Schumacher e Hall linearizado para a
estimativa de volume dos clones GG100 e I144. Para o clone 1189, o modelo de Schumacher e Hall se
apresentou ligeiramente superior ao de Spurr. Porém, as estatísticas indicaram que ambos os modelos
são satisfatórios para os fins propostos.
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Resumo
Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson. (Fabaceae) é uma espécie arbórea
nativa da Caatinga, a qual possui potencial apícola e é recomendada para a recuperação
florestal, contudo, pouco se conhece sobre o armazenamento de sementes desta espécie. Assim,
objetivou-se com esta pesquisa identificar alterações fisiológicas e bioquímicas em sementes
de P. moniliformis durante o armazenamento. Para tanto, procedeu-se o armazenamento das
sementes em ambiente de laboratório a 27 ± 3 °C com 57% de U.R. do ar e refrigerador a 5 ± 4
°C com 30% de U.R. do ar, com avaliações realizadas nos períodos de 0 (sem armazenamento),
60, 120, 180, 240, 300 e 360 dias. Avaliaram-se aspectos fisiológicos e bioquímicos de vigor e
deterioração em sementes. A viabilidade e vigor de sementes de P. moniliformis são reduzidas
com o avanço do período de armazenamento com deterioração intensificada para aquelas
conservadas em ambiente. Verificaram-se alterações fisiológicas e bioquímicas de deterioração
das sementes com o avanço do período de armazenamento, principalmente para as sementes
mantidas em temperatura ambiente. Recomenda-se o armazenamento de sementes de P.
moniliformis em ambiente refrigerado.
Palavras-chave: Catanduva; Caatinga; Deterioração; Sementes florestais.

1. Introdução
Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson. (Fabaceae) é uma espécie arbórea
nativa da Caatinga de distribuição natural no Nordeste brasileiro, a qual é popularmente conhecida
como catanduva (MAIA-SILVA et al., 2012); possui potencial apícola e é recomendada para a
recomposição de solos e recuperação florestal (BENEDITO et al., 2008).
A propagação da maioria das espécies florestais da Caatinga é feita principalmente por meio
de sementes, as quais apresentam diversidade quanto à sua morfologia, fisiologia e mecanismos de
dormência (DANTAS et al., 2014), o que torna necessário o conhecimento de seu desempenho durante
o armazenamento visando a conservação, o melhoramento e a propagação (BORGES et al., 2009).
Contudo, pouco se conhece sobre as alterações fisiológicas em decorrência de condições de
temperatura e umidade do ambiente de armazenamento e que, consequentemente, estariam
relacionadas ao processo de deterioração de sementes da espécie.
As sementes apresentam o processo de deterioração como algo inevitável e irreversível que
culmina invariavelmente com sua morte, determinados essencialmente pelo conjunto de eventos
físicos, fisiológicos, bioquímicos e citológicos que se iniciam a partir da maturidade fisiológica,
eventos os quais são geneticamente determinados para cada espécie (MARCOS FILHO, 2015). No
entanto, o teor de água da semente, a temperatura e umidade do ambiente são os fatores que afetam
mais profundamente o processo de deterioração (BEWLEY et al., 2013).
Dada a importância da espécie para programas de reflorestamento e fornecimento de
informações para o armazenamento de suas sementes, objetivou-se com esta pesquisa identificar
alterações fisiológicas e bioquímicas em sementes de P. moniliformis Benth. durante o
armazenamento.
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2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais da Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UAECIA/ UFRN)
durante o período de outubro de 2014 a julho de 2016. As sementes foram coletadas de uma população
natural localizada na Área de Experimentação Florestal da UAECIA, no município de Macaíba/RN,
em outubro de 2014.
Após a coleta, as sementes foram acondicionadas em sacos de polietileno semipermeáveis sob
duas condições de armazenamento: ambiente de laboratório a 27 ± 3 °C e 57% de U.R. do ar; e
refrigerador a 5 ± 4 °C e 30% de U.R. do ar, com avaliações realizadas nos períodos de 0 (sem
armazenamento), 60, 120, 180, 240, 300 e 360 dias.
Em cada período de avaliação e para cada condição de armazenamento, realizaram-se as
seguintes avaliações: Grau de umidade: duas amostras de 4,5 ± 0,5 g de sementes foram
acondicionadas em estufa de circulação forçada de ar regulada a 105 ± 3 °C durante 24 horas
(BRASIL, 2009); Germinação: quatro subamostras de 50 sementes foram escarificadas por meio do
desponte e desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 2,5% (m.v-1) por 2 min. Em
seguida, realizou-se a semeadura em três folhas de papel toalha umedecidos na quantidade de 2,5
vezes o peso do papel seco, organizados na forma de rolos e incubados em câmara de germinação
regulada a 25 °C com fotoperíodo de 12 horas. A porcentagem de germinação foi avaliada por meio da
contabilização do número de plântulas normais (BRASIL, 2009) formadas ao 14º dia após a
semeadura; Primeira contagem da germinação: realizada em conjunto com o teste de germinação,
sendo contabilizado o número de sementes que emitiram raiz ao segundo dia após a semeadura; Índice
de velocidade de germinação (IVG): feito por meio da contagem diária do número de sementes
germinadas, conforme fórmula proposta por Maguire (1962); Comprimento de plântulas: fez-se a
mensuração do comprimento das plântulas normais resultantes do teste de germinação com o auxílio
de uma régua graduada em milímetros, desde a ponta da raiz principal até o meristema apical; Massa
seca de plântulas: as plântulas resultantes do teste de comprimento de plântulas foram acondicionadas
sem os cotilédones e o tegumento em sacos de papel, em estufa de circulação forçada de ar regulada a
60 °C e pesadas em balança analítica de precisão (0,001 g) até peso constante.
O delineamento experimental empregado foi o inteiramente ao acaso em esquema fatorial (2
ambientes de armazenamento x 7 períodos de avaliação), com quatro repetições. Os dados foram
submetidos à análise de variância na regressão em função do período de armazenamento, adotando-se
as equações significativas ao nível de 1 e 5% de probabilidade, e cujos coeficientes de determinação
(R²) foram superiores. O programa estatístico utilizado foi o ASSISTAT versão 7.7 beta (2015).

3. Resultados e Discussão
O grau de umidade encontrado para as sementes de P. moniliformis submetidas ao
armazenamento durante 360 dias apresentou oscilação de 1,8% para aquelas conservadas em ambiente
e de 0,5% para aquelas mantidas em refrigerador, cujas médias registradas foram de 12 e 11% de
umidade, respectivamente.
Sementes ortodoxas armazenadas inadequadamente com elevados graus de umidade quando
associados a temperaturas próximas de zero reduzem a viabilidade e o vigor de sementes em função do
período de exposição (MARCOS FILHO, 2015), resultado do processo de deterioração, o qual
envolve a formação de cristais de gelo, o consumo de reservas, peroxidação de lipídio, desnaturação
de proteínas, e aumento da permeabilidade das biomembranas (BEWLEY et al., 2013).
Os resultados estatísticos evidenciaram interação significativa ao nível de 5% de probabilidade
entre os fatores condições e período de armazenamento das sementes (Tabela 1).
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Tabela 1. Análise de variância em esquema fatorial para as variáveis fisiológicas em sementes de P.
moniliformis submetidas ao armazenamento em ambiente e refrigerador durante o período de 360 dias.
(Fonte: Ferrari et al, 2016)
Variável

Condição de
armazenamento

Período de
armazenamento

(F1)

(F2)

CV (%)

9,64 --

8,05 **

7,4

40,65 **

39,00 --

28,89 **

12,7

44,28 **

18,09 --

14,20 **

8,1

Germinação

45,23

Primeira contagem
IVG

**

(F1 x F2)

**

Comprimento de plântulas

47,71

Massa seca de plântulas

20,42 **

6,10

--

7,13 --

**

13,4

6,16 **

10,6

7,18

--

Os tratamentos são quantitativos, o Teste F não se aplica; ns não significativo. ** significativo ao nível
de 1% de probabilidade.
Com relação aos resultados de germinação, houve ajuste do modelo linear decrescente para as
sementes conservadas na condição de ambiente em detrimento daquelas armazenadas em refrigerador,
a qual não apresentou diferença significativa. A viabilidade das sementes armazenadas em ambiente
decresceu de 84% (sem armazenamento) para 56% ao final de 360 dias, e para aquelas conservadas
em refrigerador, as médias no período inicial e final foram 84 e 73%, respectivamente (Figura 1).
A

Figura 1. Porcentagem de germinação de sementes de P. moniliformis submetidas ao armazenamento
em ambiente e refrigerador durante 360 dias.
A primeira contagem de germinação demonstrou uma tendência de maiores percentuais para
as sementes conservadas em refrigerador, com diferença mais acentuada ao final de 360 dias (Figura
2A). Para as sementes armazenadas em ambiente de laboratório o percentual foi de 2% enquanto que
no refrigerador a primeira contagem da germinação correspondeu a 65%. Da mesma forma, o índice
de velocidade de germinação apresentou maiores diferenças entre ambiente de laboratório (12,2) e
refrigerador (18,2) ao final de 360 dias de armazenamento (Figura 2B).
Os resultados de comprimento e massa seca de plântulas evidenciaram ajustes polinomiais que
inicialmente não se apresentavam com grandes diferenças, mas ao final de 360 dias de armazenamento
passaram a ser notórios para sementes conservadas em ambiente de laboratório, as quais apresentaram
valores de 4,9 cm e 5,3 mg em detrimento daquelas armazenadas em refrigerador que apresentaram
7,9 cm e 7,2 mg ao final de 360 dias de armazenamento (Figuras 3A e 3B).
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A

B

Figura 2. Primeira contagem (A) e índice de velocidade de germinação (IVG) (B) de sementes de P.
moniliformis submetidas ao armazenamento em ambiente e refrigerador durante 360 dias.
A

B

Figura 3. Comprimento (A) e massa seca (B) de plântulas de P. moniliformis oriundas de sementes
submetidas ao armazenamento em ambiente e refrigerador durante 360 dias.
A redução na qualidade fisiológica das sementes verificada pelos testes de vigor está associada
ao fato de que, logo após a maturidade fisiológica, o vigor das mesmas sofre inevitável queda com o
processo de deterioração devido entre outros fatores, ao prejuízo fisiológico e bioquímico que ocorre
de maneira acentuada para sementes que não apresentam mecanismos de reparo ou manutenção ao
longo do tempo (MARCOS FILHO, 2015). Esse processo é menos agravado em sementes conservadas
a baixa temperatura, a qual reduz o metabolismo do embrião (SILVA et al., 2012).
Assim como verificado nesta pesquisa, sementes de T. aurea também apresentaram redução
do percentual de germinação de 96 para 78% com 360 dias de armazenamento a 5 °C (ABBADE e
TAKAKI, 2014); e sementes de Moringa oleifera conservadas em temperatura ambiente tornaram-se
inviáveis após 24 meses, enquanto que aquelas mantidas em refrigerador a 10 °C apresentaram
viabilidade acima de 70% (BEZERRA et al., 2004); Jatropha curcas também apresentou redução mais
acentuada de germinação quando armazenadas em condições de laboratório em detrimento daquelas
conservadas em refrigerador (DIAS et al., 2016). Esses resultados corroboram com fato de que a
conservação de sementes a baixa temperatura é a mais recomendável para varias espécies (BORGES
et al., 2009).
As alterações fisiológicas mais evidentes geradas pelo processo de deterioração de sementes
são visíveis na porcentagem e velocidade de germinação bem como no vigor de plântulas na fase
inicial de crescimento (JOSÉ et al., 2010). Entretanto, a deterioração se inicia anteriormente à
expressão destes fenômenos (MARCOS FILHO, 2015), como a degradação do sistema de membranas
celulares, inversamente relacionado ao vigor à medida que passa a existir uma maior exsudação dos
constituintes celulares e ataque dos mesmos pelos radicais livres ocasionados pela perda da
integridade das membranas, da compartimentalização celular que invariavelmente favorecem a
proliferação de microrganismos (NASCIMENTO et al., 2010).
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4. Conclusões
A viabilidade e vigor de sementes de P. moniliformis é reduzida com o avanço do período de
armazenamento com deterioração intensificada para aquelas conservadas em ambiente;
Recomenda-se o armazenamento de sementes de P. moniliformis em ambiente refrigerado.
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo a avaliação da qualidade das operações mecanizadas de colheita
em corte raso de povoamentos de Pinus taeda L. manejados para multiprodutos. O estudo foi
realizado nas áreas de uma empresa florestal, em Capão Alto, Região Serrana do Estado de Santa
Catarina. Os seguintes itens de qualidade foram analisados: (a) taxa de árvores quebradas após a
derrubada; (b) altura e volume de madeira remanescente em tocos e, consequente, perda de
receita; e (c) precisão no traçamento e classificação das toras. A proporção de árvores quebradas
na derrubada foi de 91,8%. A maior parte dos tocos (95%) estavam fora de conformidade quanto
à altura, o resultou em uma perda média de volume de 4,72 m3/ha, ocasionando uma perda média
de receita de 1033,38 R$/ha. Quanto à precisão no traçamento, 55,1% das toras ficaram dentro
da conformidade em relação ao comprimento e 63,1% em relação à classificação por diâmetro,
o que foi decorrente, principalmente, do uso de slasher para essa atividade. Conclui-se que
investimentos nos procedimentos operacionais, no controle de qualidade, no treinamento de
operadores e a avaliação de alternativas de uso de outros equipamentos são necessários para
melhoria das operações e aumento da rentabilidade do processo de produção.
Palavras-chave: Operações florestais; Gestão florestal; Corte florestal.

1. Introdução
O Brasil é mundialmente reconhecido pela alta produtividade de suas florestas, sendo esse
desempenho consequência de investimentos no desenvolvimento de tecnologias para o cultivo de
florestas plantadas em busca de rápido crescimento, produção em vários ambientes, maior viabilidade
econômica e, sobretudo, preocupação com o ambiente e melhoria de técnicas em operações florestais.
Além disso, pode se atribuir o desempenho do setor florestal à crescente demanda por matéria
prima de qualidade e maior exigência da mecanização das operações, em busca de equipamentos mais
tecnológicos, robustos, precisos e eficientes, principalmente, em atividades de colheita florestal.
A colheita florestal representa uma das etapas mais importantes na silvicultura, representando
juntamente com o transporte da madeira, mais de 50% dos custos, sendo, também a etapa com maior
potencialmente alteração do meio ambiente e com maiores riscos em termos de segurança do trabalho,
tanto aos operadores quanto aos que trabalham em seu entorno. Também, é importante ressaltar que a
colheita afeta diretamente na qualidade da madeira a ser comercializada, uma vez que o uso de técnicas
e procedimentos sem padronização pode a resultar em baixa qualidade das operações e,
consequentemente, no produto final.
Dessa forma, o controle de qualidade das operações florestais cada vez mais vem ganhando
importância. O primeiro sistema de controle de qualidade implantado no setor florestal foi a Vistoria de
Qualidade, que surgiu no Estado de São Paulo em 1980. As vistorias periódicas eram realizadas por
equipe específica de qualidade e pesquisa ou por chefias de área. As situações que estivessem fora das
normas técnicas eram notificadas. Esse sistema de avaliação era encarado como policiamento, gerando
atrito entre a equipe avaliadora e os executores da operação (TRINDADE et al., 1986)
Portanto, a implementação de programas de qualidade em operações de colheita é fundamental
no intuito de melhorar a lucratividade, redução de desperdícios e busca pela sustentabilidade florestal.
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O objetivo do presente estudo foi analisar indicadores da qualidade de operações mecanizadas
de colheita em corte raso de povoamentos Pinus taeda L. manejados para multiprodutos.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em áreas de uma empresa localizada em Capão Alto, Região Serrana do
Estado de Santa Catarina. A região é classificada segundo Köeppen como clima Cfb, temperado
constantemente úmido, com verão, sem estação seca e geadas severas frequentes. A temperatura média
anual varia de 12 a 19 ºC. A precipitação pluviométrica total anual pode variar de 1.300 a 2.400 mm
(EMBRAPA, 1988), sendo nas áreas estudadas o relevo plano à ondulado.
Os povoamentos florestais eram compostos por Pinus taeda L. com 32 anos de idade no
momento do corte raso, densidade média de cerca de 357 árvores por hectare, altura média de 30,6 m,
DAP médio de 45,2 cm e volume médio individual de 2,46 m3/árv. O principal objetivo da produção
florestal era madeira para laminação e serraria, sendo produzido cinco classes de sortimentos de toras
por diferentes equipamentos de traçamento (Tabela 1).
Tabela 1 – Características das classes de sortimentos de toras avaliados no estudo.
Classe de
sortimento

Comprimento
(m)

Diâmetro da
ponta fina (cm)

1
2
3
4
5
6
7

2,60
2,20
2,40
2,60
2,70
1,90
3,10

25 ≤ d < 35
35 ≤ d < 42
35 ≤ d < 42
35 ≤ d < 42
d ≥ 42
18 ≤ d < 25
d ≥ 35

Volume
médio por
tora (m3/tora)
0,2316
0,2088
0,2274
0,3009
0,8703
0,0865
0,5749

Equipamento de
traçamento

Destinação
e uso final

Slasher
Slasher
Slasher
Slasher
Motosserra
Harvester
Motosserra

Laminação
Laminação
Laminação
Laminação
Laminação
Serraria
Serraria

As operações de colheita eram realizadas em sistema de árvores inteiras (Full Tree) composto
por um harvester, máquina base Caterpillar 320D FM e cabeçote Logmax 7000XT, o qual realizava,
primeiramente, limpeza da área próxima das árvores, procedendo com a busca e derrubada destas e,
quando necessário, retirava “a saia” ou excesso de madeira da base das árvores. Em seguida, era
empregado um skidder, John Deere 748H, o qual realizava a extração das árvores em forma de “arraste”
do interior até a margem do talhão. Posteriormente, as toras dos sortimentos de maior de volume eram
traçadas por meio do uso de uma motosserra, Stihl MS 361; as toras de volume intermediário por meio
de um slasher acoplado em escavadeira hidráulica, Caterpillar 320B ou 320C; e as toras de menor
volume das árvores eram processadas pelo mesmo harvester que realizava a derrubada, porém, em turno
posterior. Por fim, o carregamento da madeira em veículos de transporte era realizado por carregadores
mecânicos, sendo os mesmos que eram acoplados ao slasher.
Na análise de qualidade, foram considerados os seguintes aspectos: (a) taxa de árvores
quebradas pela etapa de derrubada; (b) altura e volume de madeira remanescente em tocos e,
consequente, perda de receita; e (c) precisão no traçamento e classificação das toras. Para todos os
aspectos considerados, foram realizadas amostragens para atender um erro amostral máximo de 10%.
A taxa de quebra de árvores durante a derrubada foi determinada por meio do registro do número
de árvores que quebraram ou não após a atividade, em amostras de 10 observações por hora, sendo o
limite de conformidade para esse item, conforme a empresa, a taxa de 50% de quebras.
A altura de tocos foi determinada por meio do estabelecimento de parcelas experimentais de 20
x 20 m, distribuídas de forma aleatórias nas áreas avaliadas, nas quais foram medidos o diâmetro do
toco em duas posições e altura deste, também, em duas posições (a favor do aclive e a favor do declive).
Posteriormente, o volume de madeira remanescente nos tocos foi calculado pelo método de cubagem
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rigorosa de Huber, considerando somente o volume de madeira acima dos 10 cm de altura, sendo este
considerado o limite de conformidade deste item. A perda de receita foi calculada considerando o
volume de madeira remanescente por hectare por um valor de 219,10 R$ m3 supondo a condição de
mercado para laminação, conforme informações da empresa.
Por fim, a precisão no traçamento e classificação de sortimentos de toras foram determinadas
por meio de amostragem de pilhas de madeira dos diferentes sortimentos comercializados nas situações,
os quais ficavam estocados na margem da estrada após a operação de colheita. Nas amostragens, eram
medidos o comprimento e diâmetros da duas extremidades das toras. Considerou-se como limites de
conformidade o valor de 2 cm acima ou abaixo para o comprimento e para o diâmetro da ponta fina das
toras, conforme o padrão desejado da classe de acordo com a Tabela 1.
3. Resultados e Discussão
Foram coletadas 17 amostras de derrubada de árvores pelo harvester, sendo necessário 8
amostras conforme o erro de amostragem desejado. Do total de árvores observadas, em média, 91,8%
de árvores quebraram após a atividade, valor acima do padrão de conformidade desejado (Figura 1).

Figura 1 – Taxa de árvores quebradas após a derrubada por harvester em operação de corte raso.
A menor taxa de quebra foi de 60% na quarta observação, porém, a maior parte das amostras
constataram valores acima de 90%. Essa alta taxa de quebras pode ser associada ao grande porte das
árvores, as quais tinham em torno de 3 t de peso individual, o que dificultava a atividade do harvester,
uma vez que o equipamento não tinha a capacidade de segurar ou aliviar a queda de árvores, pois poderia
resultar em problemas mecânicos no equipamento, diminuindo sua disponibilidade mecânica.
Além dos possíveis problemas operacionais decorrentes da baixa qualidade da atividade, a
quebra das árvores pode resultar na perda de uma a duas toras por árvore, diminuindo a receita e
produção de madeira a ser comercializada, ou seja, a rentabilidade da atividade. Portanto, os resultados
demonstram a necessidade de medidas visando a melhoria deste item de qualidade como melhoria dos
procedimentos e de controle operacionais, bem como a análise de outras alternativas de equipamento
para realizar tal atividade.
Quanto à altura e volume de madeira remanescente em tocos, foram instaladas 20 parcelas
experimentais, sendo o número mínimo necessário de 12 parcelas, conforme o erro amostral desejado.
Neste item, a média geral da altura de toco foi de 16,6 cm, considerando todas as parcelas amostradas,
estando acima do limite de conformidade desejado (Figura 1).
Em nenhuma das parcelas amostrais, o valor médio da altura de toco foi inferior ao padrão de
conformidade desejado pela empresa. Em termos relativos, do total apenas 4,7% dos tocos avaliados
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ficaram abaixo do limite especificado. Esse resultado indica que tal valor de conformidade pode ser
incoerente com as condições operacionais atuais e, portanto, inatingível se não houver alterações no
processo ou no próprio padrão de conformidade requerido. Além disso, é desejável que o processo
apresente estabilidade, o que não foi verificado no presente estudo, o que em concordância com Jacovine
et al. (2005) é reflexo do treinamento e da habilidade dos operadores, entre outros fatores.

Figura 2 – Altura de toco após o corte de derrubada por harvester em operação de corte raso.
Na presente situação, o volume médio de madeira remanescente acima de 10 cm de altura nos
tocos foi de 4,7165 m3 ha-1 e a possível perda de receita em média foi de 1033,38 R$ ha-1. Entretanto,
além da perda de receita, Casselli (2013) cita que os tocos são impedimentos físicos às operações com
máquinas de preparo de solo considerando-se a reforma para um próximo plantio. Seixas e Mendo
(1990) reiteram que a retirada ou rebaixamento de tocos torna-se prática fundamental em áreas onde
várias rotações já foram conduzidas e a presença de tocos de árvores antigas dificulta a execução de tais
práticas, sendo o rebaixamento de tocos, a operação de maior custo na reforma de um povoamento
florestal (MORO et al., 1988). Desta forma, observa-se que, além da diminuição da receita decorrente
da perda de madeira, posteriormente, há aumento indireto nos custos silviculturais, o que também
contribui para a diminuição rentabilidade do processo de produção florestal.
Em relação à precisão no traçamento e classificação das toras para os diferentes sortimentos,
verificou-se que, em média, a conformidade foi de 55,1 e 63,1% para os referidos itens, respectivamente,
representados pelocomprimento e diâmetro da ponta fina, considerando todos os sortimentos (Figura 3).
Os sortimentos produzidos por slasher (1 a 4), em geral, apresentaram os menores valores
médios de conformidade em ambos os quesitos avaliados, o que é esperado devido às características
técnicas desse equipamento, o qual apresenta maior dificuldade, principalmente, para medição de
comprimento de toras de diferentes sortimentos. No caso dos sortimentos produzidos por motosserra (5
e 7), embora os valores possam ser considerados altos para o diâmetro, houve discrepância entre os
resultados quanto ao comprimento, podendo ser considerando baixa a conformidade do comprimento
para a classe 5, na qual se esperava maior precisão no traçamento, uma vez que a destinação do
sortimento é mais nobre. O sortimento produzido por harvester, apresentou alta conformidade,
entretanto, a destinação das toras é menos nobre em função do seu volume e valor agregado.
Da mesma forma que para os outros itens avaliados, observa-se a necessidade de melhoria dos
procedimentos e de controle operacionais, bem como a análise de outras alternativas de equipamentos
para realizar a atividade de traçamento, sobretudo, para sortimentos de volume intermediário.
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Figura 3 – Percentual de conformidade quanto à precisão no traçamento, medido pelo comprimento, e
classificação dos sortimentos, medido pelo diâmetro da ponta fina das toras em corte raso.

4. Conclusões
Todos os itens de qualidade avaliados apresentaram valores considerados baixos de
conformidade de acordo o padrão desejado. Os valores de conformidade desejados pela empresa estão
incoerentes com as condições operacionais atuais e, portanto, são baixas as possíveis de serem atingidos
se não houver alterações no processo ou nos próprios padrões de conformidade.
Em nenhum dos itens avaliados o processo apresentou estabilidade, portanto conclui-se que
investimentos nos procedimentos operacionais, no controle de qualidade, no treinamento de operadores
e a avaliação de alternativas de uso de outros equipamentos são necessários para melhoria das operações
e aumento da rentabilidade do processo de produção.
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Resumo
Das 22 espécies do gênero Leucaena, pertencente à família das Fabaceae, Leucaena leucocephala é a
que apresenta maior distribuição geográfica no Brasil. É considerada uma espécie invasora em vários
países do mundo, contudo, é de suma importância que sejam feitos estudos sobre a superação de
dormência desta espécie. Objetivou-se com este trabalho avaliar a germinação das sementes de acordo
com a variável superação da dormência tegumentária, e variável tempo de armazenamento, quando
recém-colhidas e após 112 dias de armazenamento. O experimento foi conduzido no Laboratório de
Cultura de Tecidos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Cuiabá-MT. Os testes de
germinação foram realizados com quatro amostras de 25 sementes, colocadas em gerbox com fundo
coberto por papel germinador e mantidas por nove dias em uma câmara fria a 25ºC. Pelo meio das
análises de teste de peso de mil sementes, número de sementes por quilo, grau de umidade, germinação,
índice de velocidade de germinação, e tempo médio de germinação, foi averiguado se houve perda de
viabilidade. Os resultados evidenciaram a superioridade do tratamento de imersão por 5 minutos em
água a 80 ºC, que quando analisado pela primeira vez, recém-colhidas, apresentaram 86,6% de
germinação, e após 112 dias 52%. Portanto, conclui-se que 10 minutos de imersão é muito tempo, sendo
prejudicial para as sementes, influindo na mortalidade do embrião, diminuindo as taxas de germinação.
Os resultados comprovaram que as sementes L. leucocephala sofreram influência do tempo de
armazenamento, mas mesmo quando armazenada fora das condições ideais, apresentaram resultados
satisfatórios.
Palavras-chave: Germinação; Imersão; Armazenamento.

1. Introdução
Das 22 espécies do gênero, a Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit é a mais difundida e a que
apresenta maior distribuição geográfica do gênero. É uma planta arbóreo-arbustiva, podendo
apresentar até 25 metros de altura e normalmente 30 cm de diâmetro à altura do peito (DAP). Tronco
rugoso, levemente fissurado com folhas bipinadas. Os frutos são em forma de vagens, planas,
contendo uma grande quantidade de sementes por fruto, cerca de 15 a 30 sementes, de fisionomia
achatada, elíptica, brilhante, de coloração marrom e bem pequenas. Em geral, um quilograma de
sementes de L. leucocephala, contém de 15 a 22 mil sementes (DRUMOND & RIBASKI, 2011).
L. leucocephala é uma espécie nativa do México (FONSECA & JACOBI, 2011) de rápido
crescimento, fixadora de nitrogênio (FRANCO & FARIA, 1997), rústica, tolerante a solos ácidos
(BERTALOT, 1997), resistente ao fogo, com facilidade de rebrotar mesmo após sucessivos cortes.
Apresenta alto poder de colonizar áreas formando comunidades muito densas, que devido ao caráter
forrageiro acaba impedindo o crescimento de remanescentes de espécies nativas que necessitam de luz
(LORENZI, et al., 2003), onde se estabelecida em áreas edafoclimáticas semelhantes, somados com
sua imensa quantidade de sementes produzidas por árvores (DRUMOND & RIBASKI, 2011) e alto
índice de germinação, acaba se caracterizando como uma espécie invasora em diversas regiões do
mundo (SMITH, 1985; SCHERER et al., 2005), na qual acarretou em sua inclusão pela União
Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN na lista entre as 100 espécies invasoras mais
agressivas do planeta - GISD (LOWE et al., 2000).
A germinação das sementes é um fator importante quando se trata da distribuição geográfica
da espécie em questão (FIEDLER, 1986). Pensando nisto muitos experimentos tem sido feitos
ultimamente sobre germinação com espécies invasoras (COCHARD & JACKES, 2005). As sementes
de L. leucocephala apresentam tegumento duro, sendo necessário o tratamento, objetivando a
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superação da dormência, posteriormente facilitando na germinação. Existem diversos processos que
podem ser utilizados na superação da dormência, mecânicos, físicos e químicos, o qual utilizou neste
estudo se trata de um processo físico, a imersão em água a 80 °C. Estudos anteriores evidenciaram a
imersão em água a 80°C por 3 e 4 minutos satisfatórios (KLUTHCOUSKI, 1980), porém que a
imersão por 2 e 8 minutos resultam em um maior índice de velocidade de emergência (IVG)
(CASTELO BRANCO, 1992).
Levando-se em consideração a necessidade de um melhor conhecimento sobre espécies
exóticas e invasoras, que podem causar algum dano a biodiversidade no Brasil, a L. leucocephala, foi
selecionada neste trabalho com o intuito de averiguar a germinação sob diferentes testes de superação
de dormência e se o tempo de armazenamento influi na viabilidade das sementes.
2. Material e Métodos
Foram utilizadas sementes de L. leucocephala extraídas de frutos coletados manualmente,
diretamente das cinco árvores matrizes localizadas nas beiras de córregos situados nos parques Mãe
Bonifácia e Zé Bolo Flô, ambos em Cuiabá-MT. Após o beneficiamento, as sementes foram
acondicionadas em um saco plástico para posteriormente serem analisadas em laboratório. O
experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) em Cuiabá-MT, onde, primeiramente, determinou-se o peso de mil sementes, o
número de sementes por quilo, grau de umidade e análise de pureza, como especificado na RASRegras para análise de sementes (BRASIL, 2009).
Posteriormente as sementes de L. leucocephala, foram submetidas ao teste de germinação,
tomadas ao acaso, para que não houvesse resultados tendenciosos. Foram realizados 4 repetições, de
25 sementes, para os dois tratamentos, de 5 minutos e 10 minutos, ambos embebidos em água a 80 ºC,
que em seguida ficaram em descanso por 24 horas, na qual empós foram colocadas em gerbox com
fundo coberto por papel mata borrão e alocadas em câmara refrigeradora a 25 ºC sobre incidência de
luz fluorescente. A leitura dos tratamentos foi feita a cada 24 horas, durante 9 dias e quando necessário
o mata borrão foi umedecido. Depois de feitos experimentos nas sementes recém-colhidas, o que
sobrou do todo foi acondicionado em saco plástico semipermeável e armazenado durante 112 dias
sobre temperatura ambiente e sem incidência de luz solar, repetidos os testes, foi verificado se houve
influência do tempo de armazenamento sobre a superação da dormência.
Para verificar a influência do tempo de armazenamento sobre as sementes de L. leucocephala,
estas foram analisadas estatisticamente através de experimento fatorial (superação da dormência e
tempo de armazenamento) sendo 4 repetições por tratamento, totalizando 16 amostras. Esta análise foi
aplicada aos cálculos de Tempo médio de germinação (TM), índice de velocidade de germinação
(IVG) e germinação (G%), todos sujeitos ao teste de comparação de médias Tukey, a 5% de
significância, feitos através do programa estatístico “R”.
3. Resultados e Discussão
Verificou-se, nas sementes recém-colhidas que o peso de mil sementes equivale a 50,72
gramas e 19716 sementes por quilo. Em contrapartida aos 112 dias após o armazenamento observouse incremento no peso, haja vista o ganho de umidade por parte das sementes, devido ao fato de terem
estado armazenadas em saco plástico semipermeável, sofrendo influência do ambiente em que se
encontrava, passando a apresentar os valores de 51,42 gramas para o peso de mil sementes e 19445
sementes por quilo, ou seja, ficou armazenada em um ambiente mais úmido do que quando recémcolhidas (Tabela 1).
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Tabela 1 - Peso de mil sementes, número de sementes por quilo e umidade de sementes de
Leucaena leucocephala, recém-colhidas e armazenadas por 112 dias. (Fonte: os autores).
Peso de mil sementes (g)

Recém-colhidas
50,72

112 dias

Número de sementes/kg

19716

51,42
19445

Umidade (%)

15,77

17,29

Espécies pioneiras como a L. leucocephala, que necessitam de luz tendem a manter sua
viabilidade com teores de umidade entre 8% e 12% (NAPPO, et al., 2001), como comprovado por
Oliveira (2009), onde as sementes foram dispersas e coletadas com grau de umidade em 11,93% e
ficaram armazenadas sem perda de viabilidade a 7,55 % de umidade. No presente estudo as sementes
variaram de 15,77% a 17,29% de umidade, ou seja, ficando fora da margem ideal, suscetível a
deterioração, afetando diretamente nas taxas de germinação.
Para germinação observou-se efeito significativo do tratamento de imersão em água a 80 ºC
por 5 minutos, a maior taxa de germinação das sementes de L. leucocephala foi de 86,6%, obtidas
quando as sementes foram recém-colhidas, haja vista as sementes acondicionadas em saco plástico e
armazenadas por 112 dias atingiram taxa de emergência de 52%. Logo, a imersão em água a 80 ºC por
cinco minutos se mostrou mais eficiente para superar a dormência das sementes quando comparada
com a imersão por 10 minutos em ambos o tempos de armazenamento (Figura 1).
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Figura 1 - Germinação (A) e índice de velocidade de germinação (B) para as sementes de L.

leucocephala embebidas por 5 e 10 minutos em água a 80°C, quando recém-colhidas e após 112 dias
de armazenamento. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatísticamente entre-si, ao
teste de Tukey a 5 % de significância. (Fonte: os autores).

Foi constatado por outros autores a taxa de 77 % de germinação (OLIVEIRA, 2008) e de 83,3
% (TELES, et al., 2000) quando as sementes submetidas ao tratamento de imersão por 5 e 20 minutos
respectivamente, com água à 80 ºC. Outrora, neste ensaio, quando as sementes foram sujeitas a
imersão por 10 minutos, este tratamento influiu negativamente nos mecanismos fisiológicos das
sementes, acarretando na mortalidade dos embriões, consequentemente afetando na percentagem de
germinação, contrariando os valores encontrados por Áquila & Neto (1988), onde as sementes
atingiram 94,7 % de germinação quando submetidas à imersão em água a 100 ºC por 10 minutos.
De acordo com os resultados, as médias apresentaram diferença significativa na variável
superação da dormência (G%) quando sujeitas ao tratamento de imersão por 5 minutos, ou seja, o
período de 112 dias de armazenamento afetou diretamente na viabilidade das sementes, acarretando no
decréscimo da taxa de germinação. Já a variável tempo de armazenamento (recém-colhidas e após 112
dias) apresentou diferenças significativas, diferindo estatisticamente entre os tratamentos de imersão,
porém, não influiu nos resultados do tratamento de imersão por 10 minutos, ou seja, as médias são
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estatisticamente homogêneas, comprovando que o prejudicial é o período de 10 minutos em que as
sementes ficam imersas em água a 80 ºC.
Em relação ao índice de velocidade de germinação (IVG), nota-se que as sementes sujeitas a
embebição por 5 minutos apresentaram resultados mais satisfatórios quando comparado com a
embebição por 10 minutos, independente do tempo de armazenamento, consequência do decréscimo
da taxa de germinação quando sujeitas a 10 minutos de imersão.
O tratamento com água quente apesar de demonstrar resultados satisfatórios no quesito
germinação e ser um tratamento simples, apresenta índices de velocidade de germinação muito inferior
quando comparado com outros tratamentos, como por exemplo, a superação da dormência com ácido
sulfúrico concentrado, onde Borges et al. (1997) evidenciaram o valor de 6,9 e Oliveira (2008) 22.
O tempo médio de germinação (TM) não apresentou variâncias significativas, onde o valor
deferido foi de 5,87 dias, ou seja, não houve influência da variável tempo de armazenamento no tempo
necessário para que as sementes germinassem.
As sementes de L. leucocephala são deiscentes, que se desprendem do fruto quando maduro, e
consideradas ortodoxas, devido ao fato de serem suscetíveis à dessecação e posterior armazenamento
por longos períodos sem a perda da viabilidade (BEWLEY & BLACK, 1994), porém, armazenada
fora das condições ideais, com baixo teor de água e em embalagem semipermeável, fez com que
sofressem influência do tempo de armazenamento, ocasionando na deterioração e perda de viabilidade
das sementes, influindo no resultado final, todavia, as sementes apresentaram resultados satisfatórios
mesmo sem o correto armazenamento, apresentando características de sementes ortodoxas.
4.Conclusões
Sementes de L. leucocephala apresentaram maior viabilidade quando sujeitas ao tratamento de
imersão por 5 minutos em água a 80 ºC, onde sofreram influência do tempo de armazenamento.
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Resumo
A qualidade das operações é essencial em todas as etapas da produção florestal, para que
assim, se obtenham produtos finais com maior valor agregado. Desta forma, o objetivo do
presente estudo foi analisar os efeitos e a qualidade das operações de primeiro desbaste em
povoamentos de Pinus taeda L.. Para isso, foram realizados inventários antes e após a operação
de desbaste para a determinação dos valores médios de diâmetro a altura do peito (DAP),
número de árvores por hectare (N), altura total (h), área basal por hectare (G), volume por
indivíduo (vi) e por hectare (V). Calculou-se adicionalmente o índice de espaçamento relativo
de Hart-Becking (S%) para comparação das condições pré e pós-desbaste, bem como realizouse, o levantamento qualitativo das árvores remanescentes e volume de madeira deixado a
campo nos tocos para a condição pós-desbaste, considerando como altura máxima dos tocos
admitida, 10 cm em relação ao solo. Os resultados demonstraram que, posteriormente a
realização do desbaste, houve redução nas variáveis N (-43,18%), G (-24,12%) e V (-27,39%),
ao passo que, observou-se aumento nos valores médios das variáveis DAP (8,68%), h (3,13%)
e vi (15,26%). Porém, o peso de desbaste, ainda assim, foi considerado insuficiente, tendo-se
para a condição pós-desbaste S% = 16,56%. Observou-se também, que 41% dos tocos
amostrados apresentaram alturas acima de 10 cm, o que infere em perdas de 1,82 m3.ha-1 de
madeira. Sendo assim, conclui-se que melhorias na qualidade da operação estudada poderiam
ser realizadas, o que culminaria em maiores ganhos por parte da empresa.
Palavras-chave: Peso de desbaste; Altura de tocos; Qualidade da operação; Variáveis
dendrométricas.

1. Introdução
No ano de 2014, o setor de árvores plantadas brasileiro se destacou no cenário nacional, com
aumento de 1,7% em seu Produto Interno Bruto (PIB), apresentando um crescimento maior no
período, em relação a outros setores como o agropecuário, industrial e de serviços. Nesse ano, em
termos marginais, cada hectare de árvores plantadas adicionou R$ 7,8 mil ao PIB nacional, o que
representa em sua totalidade 1,1% de toda a riqueza gerada no país. Além disso, esse setor foi
responsável pela arrecadação de R$ 10,23 bilhões em tributos (aumento de 9,2% em relação a 2013),
e, manutenção de 610 mil empregos diretos (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES - IBÁ,
2015).
Para o fortalecimento do setor continuar acontecendo, é importante diversificar a produção de
madeira, sendo a obtenção de multiprodutos da madeira ou o uso de múltiplos produtos da floresta um
passo a mais no caminho da busca da sustentabilidade. Essa diversificação engloba a utilização de
técnicas de manejo adequadas, como é o caso do desbaste, que visa o aumento do espaço de
crescimento das árvores remanescentes, gerando ao final do ciclo toras de maior qualidade, com
maiores dimensões, e consequentemente, de maior valor comercial (FINGER; SCHNEIDER, 1999).
Entretanto, esta operação muitas vezes apresenta onerosidade devido à limitação por fatores de
ordem técnica e econômica, acarretando em altos custos operacionais, baixa taxa de retorno e
ocasionando efeitos indesejáveis sobre o manejo do povoamento remanescente em termos de
crescimento e produtividade. Rezende et al. (1997) citam que, para manter a competitividade do setor
florestal é necessário que as atividades de colheita da madeira sejam otimizadas, por meio de
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melhorias na qualidade do produto e serviços, redução das perdas, melhorias na eficiência das
máquinas, maximização da produtividade e minimização dos custos de produção.
A qualidade das operações é essencial em todas as etapas da produção florestal, para que
assim, se obtenham produtos finais com maior valor agregado. Itens de qualidade devem ser
observados desde o plantio, onde as mudas devem ser de boa procedência e o espaçamento feito de
maneira sistemática, até a realização dos desbastes, que devem ser eficientes, pois é dos mesmos que
irão remanescer os indivíduos que futuramente serão responsáveis pela renda final do povoamento.
Sendo assim, é importante que as empresas do ramo florestal implementem programas de
monitoramento da qualidade, de forma a subsidiar possíveis melhorias operacionais a serem
realizadas, possibilitando a avanço da qualidade do processo, bem como, aumentando a probabilidade
de sucesso do investimento. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi analisar os efeitos e a
qualidade das operações de primeiro desbaste em povoamentos de Pinus taeda L., servindo como base
para a implementação de programas de melhoria de qualidade nas empresas florestais.
2. Material e Métodos
2.1. Caracterização da área de estudo e da operação de desbaste
O estudo foi realizado em uma área localizada no município de Aurora - SC. O povoamento
era composto por Pinus taeda L. com idade de 11 anos e espaçamento de 2,5 x 2,5 m. Entretanto,
observou-se no povoamento irregularidades no espaçamento, tendo-se em alguns locais maiores
densidades de árvores, e em outros, menores densidades.
O desbaste empregado consistiu na retirada sistemática da quinta linha de plantio, seguida da
remoção de indivíduos suprimidos, tortuosos e bifurcados de forma seletiva. O sistema de colheita
utilizado na operação foi o de toras curtas (cut-to-length), utilizando-se um trator florestal harvester
modelo CAT 312 na derrubada e processamento das árvores, e, um forwarder modelo CAT 584, que
realizava a extração das toras na forma de baldeio.
2.2. Coleta e análise dos dados
Para a análise da qualidade da operação, primeiramente, foi realizado inventário antes (prédesbaste) e após o desbaste (pós-desbaste) do povoamento, sendo alocadas 14 parcelas de 256 m² (16
x 16 m), atendendo um erro amostral máximo de 10%. Nas mesmas, foram coletados dados de
diâmetro à altura do peito (DAP) e altura de 20% das árvores de cada parcela, e mais, 5 árvores
dominantes.
Posteriormente, foram determinadas a frequência de indivíduos por classe de DAP, o número
de árvores por hectare, altura média, área basal, volume por indivíduo e por hectare para ambas as
condições pré e pós-desbaste.
Adicionalmente, foi calculado o índice de espaçamento relativo de Hart-Becking (1953)
(Equação 1), o qual considera a altura dominante e o espaço médio entre as árvores do povoamento.
Esse cálculo tem por finalidade, comparar a condição do povoamento pós-desbaste, ao recomendado
como ideal pelo índice. Para tal, considerou-se como um índice de espaçamento relativo ideal, o valor
de 21%, visando a possibilidade de máximo crescimento potencial estimado pelo método, conforme
Fishwick (1975).

Onde:

: índice de Hart-Becking;

(

)

: espaçamento médio entre árvores;

(1)
: altura dominate (m).

Além disso, para a condição pós-desbaste foi realizada a avaliação qualitativa das árvores
remanescente, considerando-se indivíduos fora do padrão, àqueles que apresentaram bifurcação e
tortuosidade. Por fim, avaliou-se a altura dos tocos, com o objetivo de determinar o volume de
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madeira que ficou no campo e a receita equivalente ao mesmo com base nos preços atuais de
mercado. Para tal, considerou-se como altura máxima de toco admitida 10 cm acima do solo.

3. Resultados e Discussão

Os resultados dos inventários para as condições pré e pós-desbaste podem ser observados
na Tabela 1. Após a retirada de 43,18% no número de árvores do povoamento, houve um aumento
de 8,68% e 3,13%, no DAP e altura médios, respectivamente. Esses aumentos são resultado da
retirada de indivíduos inferiores do povoamento, ocasionando consequentemente o aumento da
média de ambas as variáveis. Em contrapartida, observa-se redução de 24,12% da área basal por
hectare e de 27,39 % do volume, o que já era esperado, pois o desbaste tem o intuito de reduzir a
competição no povoamento, para que o incremento seja concentrado aos indivíduos
remanescentes, os quais apresentam melhor qualidade.
Tabela 1 - Valores médios (± desvio padrão) do número de árvores por hectare (N), diâmetro à altura
do peito (DAP), altura (h), área basal (G), volume médio individual (vi) e volume por hectare (V) para
condição pré e pós-desbaste para povoamentos de Pinus taeda L. com idade de 11 anos. (Fonte: os
autores).
Variável

Pré-desbaste
1615 (± 186)
22,53 (± 1,02)
17,84 (± 0,40)
58,16 (± 6,63)
0,2229 (± 0,02)
324,51 (± 19,17)

-1

N (ind.ha )
DAP (cm)
h (m)
G (m2.ha-1)
vi (m3.ind.-1)
V (m3.ha-1)

Condição
Pós-desbaste
918 (± 89)
24,48 (± 0,73)
18,40 (± 0,42)
44,13 (± 4,48)
0,2570 (± 0,01)
235,62 (± 24,82)

Diferença (%)
-43,18
8,68
3,13
-24,12
15,26
-27,39

Considerando o método da área basal, abordado por Schneider (2006), nota-se que a área
basal remanescente no presente estudo é considerada superior a desejada, considerando que o
recomendado seria reduzi-la para 27 m2.ha-1, valore este, recomendado para Pinus sp.. No mesmo
sentido, analisando o povoamento pelo método de Hart-Becking (Tabela 2), observa-se que os
indivíduos estavam em extrema competição (S% = 12,83) na condição pré-desbaste.
Posteriormente ao desbaste, nota-se que a retirada de árvores também foi insuficiente, já que
foram retiradas 700 ind.ha-1, e, deveriam ser retiradas 925 ind.ha-1.
Tabela 2 – Valores médios (± desvio padrão) para índice de Hart-Becking (S%), espaçamento médio
(EM), altura dominante (h0), número de árvores a permanecerem por hectare e número de árvores
efetivo por hectare para as condições pré e pós-desbaste. (Fonte: os autores).
Condição

EM

h0

S%

Pré-desbaste
Pós-desbaste

2,50 (± 0,15)
3,31 (± 0,17)

19,55 (± 0,96)
19,12 (± 0,54)

12,83 (± 1,15)
16,56 (± 3,19)

N° a permanecer
(ind.ha-1)
690,0 (± 68,72)
673,0 (± 172,13)

N° efetivo
(ind.ha-1)
1615,0 (± 186,15)
918,0 (± 89,01)

Fishwick (1975) cita que, para povoamentos de Pinus elliottii com idades entre 8 a 10
anos produzirem seu incremento máximo em área basal o S% ideal seria de 21%. Quando o S%
cai para valores de 16%, uma severa competição pode ser observada entre as árvores, e neste caso,
pode se perder até 25% do incremento potencial. Nota-se, portanto, que no presente estudo o
desbaste, além de insuficiente, foi realizado de forma bastante tardia, considerando, segundo o
mesmo autor, que o S% ideal para a realização do primeiro desbaste seria de 18%.
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Na Figura 1A pode-se observar o número de árvores encontrado para a condição anterior
ao desbaste, que foi de 1615 árvores por hectare, sendo que 63 % dos indivíduos ocorreram nas
classes intermediárias de diâmetro, o que representa 367 árvores (19,31 à 25,62 cm de diâmetro).

Figura 1 - Histograma de frequência e densidade absoluta de indivíduos por centro de classe de
diâmetro para condição pré-desbaste (A) e pós-desbaste (B). (Fonte: os autores).

Já para a condição posterior ao desbaste (Figura 1B), verificou-se que predominantemente
foram retirados os indivíduos de menores diâmetros (< 19 cm), ocasionando aumento relativo de
indivíduos nas classes com maior DAP. Porém, ainda observam-se alguns indivíduos
remanescentes com diâmetros indesejados.
Em relação à qualidade das árvores (Figura 2), verificou-se que aproximadamente 2% dos
indivíduos na condição pré-desbaste apresentavam tortuosidade e 7% bifurcação. Posteriormente
ao desbaste, a porcentagem de indivíduos tortuosos e bifurcados caiu para 1,2% e 5,2%,
respectivamente, o que representa 93,6% de indivíduos sadios.

Figura 2 - Porcentagem de árvores sadias, bifurcadas e tortas nas condições pré e pós-desbaste.
(Fonte: os autores).

Foram avaliados 247 tocos, dos quais, 126 (41%) estavam fora dos padrões estabelecidos
(Figura 3), o que representa uma perda volumétrica de 1,82 m 3.ha-1 e uma receita aproximada de
R$ 132/ha, considerando um preço de mercado de R$ 73,00/m3. Tais perdas podem tomar
proporções maiores quando se consideram áreas extensas de reflorestamentos, e, no caso
específico do presente estudo, não são justificadas, uma vez que os locais estudados não
apresentavam pedregosidade e declividade acentuada, fatores esses, que poderiam servir como
justificativas para a ocorrência de tocos acima da altura máxima estipulada pela empresa. Esses
resultados podem ser o indicativo da necessidade de treinamento dos operadores das máquinas de
corte, para que futuramente diminuam-se as perdas de madeira deixadas nos tocos.
4. Conclusões
Com base no presente estudo pode-se concluir que:
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 A operação de desbaste reduziu o N, G e V, ao passo que aumentou os valores médios de
DAP, h e vi.
 O peso de desbaste observado na operação pode ser considerado insuficiente quando
comparado às recomendações dos métodos da área basal e Hart-Becking.
 Houve redução no percentual de indivíduos de qualidade inferior, porém, ainda nota-se a
ocorrência dos mesmos no povoamento.
 O percentual de tocos acima da altura máxima estipulada é considerado elevado, o que gera
desperdícios da parte mais valiosa das árvores (primeira tora), devido aos quais, a empresa deixa de
obter receitas.
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Resumo
Diante da exploração predatória do mogno-brasileiro, e a grande demanda por espécies
madeireiras nobres no mercado, o mogno-africano, vem se destacando no setor com grande
potencial financeiro e preservação da espécie nativa. O trabalho teve como objetivo avaliar a
viabilidade econômica do plantio de mogno-africano (Khaya ivorensis) em comparação com o
arrendamento da mesma área, em propriedade rural no município de Ipameri, interior de Goiás.
Para a análise de viabilidade econômica foram adotados os seguintes indicadores de
rentabilidade: Relação Benefício-Custo (RBC), Valor Presente Líquido (VPL) e Tempo de
Recuperação do Investimento (Payback atualizado), a taxa de Juros utilizada foi de 10% ao
ano. Os indicadores econômicos demonstram que a implantação de mogno-africano é viável,
gerando lucro líquido de R$ 120.305.062,90. Com uma RBC de 4,4 com o tempo de retorno
para o capital investido pelo payback em 15 anos. Deste modo, conclui-se que a implantação
do mogno-africano na propriedade estudada é economicamente viável, sendo uma opção de
investimento promissora para pequenos produtores do município de Ipameri, Goiás.
Palavras-chave: Madeira nobre; Silvicultura; Viabilidade econômica.

1. Introdução
O Brasil possui atualmente, a segunda maior cobertura de florestas nativas do mundo, com
494 milhões de hectares, cobrindo 59% do território nacional, ficando atrás apenas da Rússia, com
seus 815 milhões de hectares (FAO, 2016).
Em decorrências das crises econômicas internas, o Brasil, de modo geral, tem sofrido em
vários setores da economia, porém, em decorrência da crise econômica interna, o setor florestal
apresentou resultados positivos no ano passado, comparado à geração de valor para a economia,
principalmente por ter um grande potencial exportador.
Segundo o relatório anual da INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, (2016), a área total
de árvores plantadas no Brasil totalizou 7,8 milhões de hectares em 2015, crescendo 0,8% em relação
ao ciclo de 2014, e com um faturamento bruto de R$ 69,1 bilhões, o que representa 6% do Produto
Interno Bruto (PIB) Industrial, as exportações atingiram cerca de US$ 9 bilhões, o equivalente a 4,7%
das exportações brasileiras e um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior.
Atualmente, o Brasil ocupa o nono lugar no mundo em florestas plantadas, e se destaca
principalmente com os plantios comerciais de espécies exóticas como Eucalyptus sp. e Pinus sp. por
possuírem ciclo rápido de crescimento e de retorno financeiro, sendo também as principais espécies
para produção de celulose e papel. Porém, outra espécie vem adentrando nesse cenário, é o Khaya
ivorensis, conhecido popularmente como mogno-africano, especialmente para produção de madeira
nobre, sendo muito cultivado em sistemas de integração lavoura, pecuária e florestas, que une
diferentes sistemas produtivos na mesma propriedade, promovendo benefícios econômicos e
ecológicos (EMBRAPA FLORESTAS, 2016).
Originário da costa ocidental africana, o mogno-africano é uma excelente opção de mercado
em madeiras nobres, uma vez que o mogno brasileiro é protegido por lei e não pode ser explorado,
ambos apresentam grandes semelhanças quanto as características físicas e estéticas da madeira, sendo
bastante atraente e utilizado principalmente em movelaria, laminação, construção naval e de interiores,
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a madeira de cerne rosado, possui massa específica variando entre 0,62 a 0,81 g.m-3 a 12% de
umidade, com um alto valor comercial, sendo que para um hectare plantado, pode-se obter 160 m³ de
madeira serrada, a um valor no mercado de R$ 2.300,00 o metro cúbico (PINHEIRO et al., 2011).
Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade econômica da
implantação de um plantio de mogno-africano (Khaya ivorensis) em uma propriedade rural no
município de Ipameri, interior de Goiás.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em abril de 2016, numa propriedade rural, no município de Ipameri,
Goiás, a propriedade está localizada nas seguintes coordenadas: latitude 47°05’ 23,7” W, longitude
17°45’ 23,1” S, a região apresenta clima tropical com chuva e seca bem definidas e temperatura média
de 22 °C. A propriedade estudada possui uma área total de 902 hectares, destes foram selecionados
230 hectares para a implantação do mogno-africano.

Figura 1 – Área de implantação do empreendimento (Fonte: Google earth, 2016).
Para análise do ambiente, foram utilizadas variáveis internas e externas que influenciam
diretamente na situação econômica. Para posteriormente serem identificadas por meio de uma vistoria
in loco, avaliando os pontos fortes, e pontos fracos, oportunidades e ameaças da Fazenda, assim como
a infra-estrutura e quadro de funcionários. No que se refere ao estudo de mercado, verificou-se oferta,
demanda e perspectiva do mercado de madeiras nobres no mercado nacional e internacional. Para
então, definir o que produzir; quanto produzir; como produzir; e para quem produzir. Foi verificado
que a propriedade possuía alguns maquinários, mão de obra e localização próxima a rodovia, o que
diminuiu os custos finais.
Assim, foi definida a implantação de um plantio de mogno-africano (Khaya ivorensis) em 230
hectares da propriedade, utilizando um espaçamento de 5x5 m totalizando 400 plantas por hectare.
Com o primeiro corte aos 10 anos (metade da floresta) e o segundo corte aos 15 anos. Para estimar o
custo de produção de mogno-africano foram observados os custos de implantação e manutenção ao
longo do período avaliado (15 anos). Na composição de tais, foram considerados os custos referentes à
mão-de-obra, materiais, insumos, equipamentos e os aspectos silviculturais da espécie.
Para a análise de viabilidade econômica foram adotados os seguintes indicadores de
rentabilidade: Relação Benefício-Custo (RBC), que consiste no quociente entre a soma das receitas
atualizadas dividido pela soma das despesas atualizadas, seguindo a fórmula (RBC= Σ R/ΣI), quando
as receitas forem maiores que as despesas o projeto será viável se o valor estimado for >1. Valor
Presente Líquido (VPL), que consiste em calcular os valores equivalentes de todas as entradas e saídas
de caixa, ou seja, é a somatória de todas as receitas produzidas, subtraída da soma das despesas
ocorridas ao longo dos 10 e 15 anos, atualizados a partir da taxa de desconto do capital, adotada pelo
investimento, sendo viável quando o VPL for positivo. Tempo de Recuperação do Investimento
(Payback atualizado), representando em que período o fluxo de benefícios supera o capital investido,
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ou seja, quando será o retorno financeiro para o proprietário. A taxa de juros utilizada foi de 10% ao
ano.
3. Resultados e Discussão
Os valores dos custos ao longo do projeto podem ser observados, na tabela 1. Os valores
foram estimados pelo método do Valor Presente Líquido para taxa de juro a 10%.
Tabela 1 – Custos da implantação do empreendimento em 15 anos. (Fonte: os autores).
Tabela de Custos em 15 anos
Valor Total de Custos Fixos

R$ 31.733.803,57

Valor Total de Custos Variáveis

R$ 3.211.133,50

Total

R$ 34.944.937,07

Para o cálculo dos custos fixos foram incluídos, os gastos com mão de obra e equipamentos
permanentes, enquanto que os custos variáveis foram incluídos todos, os insumos e mão-de-obra
temporária que o empreendimento demanda. Os gastos com a colheita foram calculados com base no
mercado da região. E os gastos com certificação da madeira para possível exportação foi calculada
com base nas certificadoras FSC e Ceflor. Somado todos os custos nos 15 anos de implantação do
empreendimento foi obtido um custo total de R$ 34.944.937,07 (Tabela 1).
Tabela 2 – Receitas da implantação do empreendimento em 15 anos. (Fonte: os autores).Eles foram
estimados pelo método do Valor Presente Líquido para taxa de juro a 10%.
Tabela de Receita em 15 anos
Valor total de colheita no 10º ano

R$ 51.750.000,00

Valor total de colheita no 15º ano

R$ 103.500.000,00

Valor total de receitas

R$ 155.250.000,00

Quanto à lucratividade foi realizada uma média dos preços nos últimos dois anos, utilizando
R$ 2.250,00 o metro cúbico de mogno-africano, para venda na propriedade. Somando toda a produção
dos 230 hectares, seria de 69.000 m³. Gerando uma receita bruta de R$ 155.250.000,00, e líquida de
R$ 120.305.062,90 ao final dos 15 anos (Tabela 2).
Tabela 3 – Valor Presente Líquido do empreendimento em 25 anos. (Fonte: os autores).
Tabela de Receita em 25 anos
Valor Total de Receitas

R$ 155.250.000,00

Valor total de Custos

R$ 34.944.937,07

Valor Presente Líquido

R$ 120.305.062,90

A implantação do empreendimento gerou um Valor Presente Líquido de R$ 120.305.062,90
(Tabela 3). A área arrendada atualmente gera uma receita anual de 127.568,00. Enquanto que presente
empreendimento renderia R$ 8.020.337.529,00 anualmente, comprovando que com o arrendamento o
proprietário está deixando de receber mais de 7 milhões/ano.
O resultado obtido pelo método RBC mostrou-se equivalente a 4,4, para a implantação de
mogno-africano (Khaya ivorensis) na propriedade estudada o que garante a viabilidade econômica do
investimento. Entretanto por ser uma espécie de ciclo longo, o Payback será verificado somente após o
corte da floresta, qual será realizado no 15º ano, em que o fluxo de benefícios superou o capital
investido. No trabalho de Lucena. (2016), também foi verificado viabilidade na implantação de
mogno-africano, a RBC apresentou o valor 11,64, indicando que para cada unidade monetária
investida haverá um retorno de R$ 11,64 ao final de 20 anos, utilizando a taxa mínima de atratividade
de 6,75%, revelando ser uma alternativa de investimento atraente.
Em estudos com sistemas agroflorestais Sanguino et al. (2007) também obtiveram resultados
satisfatórios com implantação de mogno-africano e cacau. Como já descrito por outros autores é viável
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a implantação de mogno, mesmo que o retorno seja a longo prazo, ressaltando que o capital investido
só retorna no 15º ano de plantio, sendo então uma possibilidade diversificação da produção na
fazenda, obtendo uma renda alternativa que terá um retorno financeiro positivo e compensatório.
Com base nos resultados obtidos, nota-se que a adoção do plantio de mogno-africano pode ser
considerada um investimento que apresenta alta margem de segurança, o que pode ser explicado pelo
fato de que a demanda por madeira nobre no cenário mundial é superior a oferta no mercado interno e
externo, o que se torna improvável que ocorra uma queda no preço da madeira, e então inviabilize o
plantio da mogno-africano.
4. Conclusões
Os valores encontrados nos indicadores econômicos utilizados foram positivos, atestando a
rentabilidade da implantação da cultura do mogno-africano, considerando à taxa de desconto do
capital de 10% ao ano, com retorno em 10 e 15 anos.
O cultivo do mogno-africano é uma alternativa lucrativa para diversificação da produção na
fazenda, servindo como uma poupança verde, já que o produtor teria outras fontes de renda na
propriedade.
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Resumo
A crescente demanda por madeira nobre tem recebido destaque nos últimos anos devido ser
importante fonte de renda e investimento lucrativo aos seus produtores. A espécie Tectona
grandis destaca-se dentre as demais por ter características de boa adaptabilidade e
rentabilidade. Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo analisar a viabilidade
econômica da implantação da cultura de teca em uma propriedade rural no município de
Orizona, interior de Goiás. Foi realizado o fluxo de caixa para um período de 25 anos,
calculados os indicadores de Relação Benefício Custo (RBC) e Payback. Os indicadores
econômicos demonstram que a instalação de teca é viável, gerando lucro de R$ 6.388.938,05
em seis hectares ao final do ciclo em 25 anos. Com um o RBC de 8,8 com o tempo de retorno
para o capital investido pelo payback em 25 anos. Deste modo, conclui-se que a implantação
do teca na propriedade estudada é economicamente viável, sendo uma opção de investimento
promissora para pequenos produtores do município de Orizona, Goiás.
Palavras-chave: Madeira nobre; Viabilidade; Investimento.

1. Introdução
A espécie Tectona grandis é uma árvore de grande porte e de madeira nobre, nativa do
subcontinente índico e sudeste asiático, dotada de alta adaptabilidade em regiões tropicais, considerada
importante fonte de renda com investimento lucrativo (LEONARDO, 2015). Essa espécie ocorre
naturalmente no centro e sul da Índia, em Myanmar, no norte da Tailândia e em Laos, atingindo altura
de 35 m e DAP maior que 100 cm. A teca foi introduzida em muitos países do sudeste asiático e
alguns da África e das Américas. No Brasil, os plantios de teca iniciaram-se no final da década de 60,
implantados pela empresa Cáceres Florestal S.A., na região do município de Cáceres – Mato Grosso,
onde as condições climáticas são semelhantes às dos países de origem. Além das condições climáticas
favoráveis, o solo de melhor fertilidade e os tratos silviculturais mais adequados e intensos
contribuíram para reduzir o ciclo de produção de 80 anos, na região de origem da teca, para apenas 25
anos, na região de Cáceres-MT (TSUKAMOTO FILHO et., 2003).
Destaca-se quanto à aceitação no mercado internacional de produtos madeireiros, devido boas
características apresentadas por sua madeira. Mesmo assim estudos econômicos que retratam sobre o
plantio de teca no país são escassos e em sua grande maioria de domínio de empresas, deste modo, as
análises econômicas tornam-se uma ferramenta de suma importância na tomada de decisão, no
planejamento e execução de um projeto, contribuindo de maneira significativa ao setor florestal
brasileiro (SÁ et al., 2010).
Segundo Famato (2013) a produção de teca em m³, em 1.000 hectares é de 300m³/ha, este
processo leva cerca de 20 a 25 anos para ser concluído. O custo total dessa implantação gira em torno
de R$ 103.126,90. Na teca, ao final do ciclo de 20 anos gera-se uma receita total de R$ 295.221/ha,
com um preço médio de R$ 3000,00/m³. Apesar de ter riscos devido o alto investimento, o valor
esperado da receita é superior em relação a outras espécies florestais.
Apesar da potencialidade de mercado para a teca, no Brasil ainda são escassos os trabalhos
que avaliam o potencial econômico desta espécie considerando as várias formas de manejo. Dessa
maneira, estudos desta natureza contribuirão para o planejamento e administração dos atuais e futuros
plantios de teca. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar a viabilidade
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econômica da implantação da cultura de teca em uma propriedade rural no município de Orizona,
interior de Goiás.
2. Material e Métodos
A área em estudo está localizada no município de Orizona, Goiás, na GO 219, km 21 (Figura
1). Localizada no bioma: Cerrado, tendo temperatura média anual do ar equivalente a 23 °C; média
máxima anual de 27°C; média mínima anual de 19 °C, com precipitação anual de 1.300 mm
concentradas entre os meses de outubro a março. Tem clima Tropical Sazonal de Inverno Seco, com
relevo de topografia em área planas e a distâncias dos centros de comercialização é de 50 km. A
fazenda ocupa um território de 102 hectares.

Figura 1– Área de implantação do empreendimento (Fonte: Google earth, 2016).
Para análise do ambiente, as variáveis internas e externas que influenciam a situação
econômica foram identificadas por meio de uma vistoria in loco, avaliando os pontos fortes, pontos
fracos, oportunidades e ameaças do empreendimento rural, assim como a infra-estrutura e quadro de
funcionários. No que se refere ao estudo de mercado, verificou-se oferta, demanda e perspectiva do
mercado de madeiras nobres no mercado nacional e internacional. Para então, definir o que produzir;
quanto produzir; como produzir; e para quem produzir.
Foi definido a implantação de um plantio de teca (Tectona grandis) em seis hectares da
propriedade, utilizando um espaçamento de 5x5 m totalizando 400 plantas por hectare. Com apenas
um único corte aos 25 anos. Para estimar o custo de produção de teca foram considerados os custos de
implantação, manutenção, mão-de-obra, materiais, insumos, equipamentos e os aspectos silviculturais
da espécie ao longo do período avaliado.
Para a análise de viabilidade foram utilizados os indicadores financeiros: Índice Relação
Benefício Custo (RBC) associado à rentabilidade e o Tempo de Recuperação do Investimento
(Payback atualizado) associado ao risco do projeto. O cálculo da RBC foi determinado por meio da
fórmula (B/C=R/I), onde R é a soma das receitas e I a soma das despesas e investimentos. Quando as
receitas superaram as despesas, o projeto é considerado viável, assim, quanto maior a relação
benefício-custo mais viável tende a ser o investimento, isto é, relação benefício/custo > 1. Enquanto o
Payback representa o número de períodos necessários para que o fluxo de benefícios supere o capital
investido. No estudo foi considerada a taxa de desconto de 10% ao ano.
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3. Resultados e Discussão
Os valores dos custos e receita por hectare estão mostrados na tabela 1. Eles foram estimados
pelo método do Valor Presente Líquido por hectare para taxa de desconto de 10%. Obteve-se um custo
total por hectare na implantação de teca de R$ 135.176,99. Por outro lado a receita total por hectare
atingiu R$ 1.200.000,00, obtendo um valor presente líquido de R$ 1.064.823,01 por hectare em 25
anos.
Tabela 1 – Custos e receita da implantação de teca por hectare em 25 anos. (Fonte: os autores).
Tabela de custos e receitas por hectare em 25 anos
Valor total de custos por hectare

R$ 135.176,99

Valor total de receita por hectare

R$ 1.200.000,00

Valor Presente Líquido por hectare

R$ 1.064.823,01

Os custos fixos foram incluídos os gastos com mão de obra, certificação da madeira e
equipamentos permanentes, enquanto que os custos variáveis foram incluídos todos os insumos,
colheita e mão-de-obra temporária que o empreendimento demanda. Os gastos com a colheita foram
calculados com base no mercado da região. E os gastos com certificação da madeira para possível
exportação foi calculada com base nas certificadoras FSC e Ceflor. Somado todos os custos nos 25
anos de implantação do empreendimento foi obtido um custo total de R$ 811.061,95 (Tabela 2).
Tabela 2 – Custos da implantação de seis hectares de teca em 25 anos. (Fonte: os autores).
Tabela de Custos de seis hectares em 25 anos
Valor Total de Custos Fixos

R$ 556.353,25

Valor Total de Custos Variáveis

R$ 254.708,70

Total

R$ 811.061,95

Devido à estrutura de custos de produção e às altas taxas de crescimento da espécie, se a
empresa vender a produção ao preço mínimo do m3 de R$ 3.000,00, aos 25 anos, ela estará
remunerando o capital investido a uma taxa de desconto de 10% ao ano. Obtendo um total de R$
7.200.000,00. Atingindo um valor presente líquido de R$ 6.388.938,05 (Tabela 3). Esse valor está em
consonância com a média de preço de toras em pé na região amazônica de diversas espécies tropicais,
excetuando-se o mogno (ÂNGELO et al., 2001).
Tabela 3 – Custos e receitas da implantação de seis hectares de teca em 25 anos. (Fonte: os autores).
Tabela de Custos e Receitas em 25 anos
Valor Total de Receitas

R$ 7.200.000,00

Valor total de Custos

R$ 811.061,95

Valor Presente Líquido

R$ 6.388.938,05

O resultado obtido pelo método RBC mostrou-se equivalente a 8,8, para a implantação de teca
na propriedade estudada o que garante a viabilidade econômica de investimento. Entretanto por ser
uma espécie de ciclo longo, o Payback será verificado somente após o corte da floresta, qual será
realizado no 25º ano, em que o fluxo de benefícios superou o capital investido.
Com base nos resultados obtidos, nota-se que a adoção do plantio de teca pode ser considerada
como um investimento que tem alta margem de segurança, o que pode ser explicado pelo fato de que a
demanda por madeira nobre no cenário mundial é superior à oferta no mercado interno e externo, o
que se torna improvável que ocorra uma queda no preço da madeira, e então inviabilize o plantio da
teca.
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4. Conclusões
O plantio de teca, para as condições estabelecidas, foi considerado viável por todos os
indicadores utilizados nesta análise econômica.
Deste modo, conclui-se que a implantação do teca na propriedade estudada é economicamente
viável, sendo uma opção de investimento promissora para pequenos produtores do município de
Orizona, Goiás.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar economicamente um sistema de colheita mecanizado,
trabalhando com diferentes sortimentos, em primeiro desbaste misto de Pinus taeda L. O
estudo foi realizado em áreas de uma empresa florestal no município de Aurora, SC, em
povoamentos que aos onze anos de idade os quais foram submetidos a desbaste misto (seletivo
e sistemático). O sistema de colheita avaliado foi o de toras curtas, composto por um Harvester
e um Forwarder. A análise econômica consistiu na determinação dos custos fixos
(depreciação, juros e seguros, pessoal operacional e transporte de pessoal), variáveis
(combustível, lubrificantes e graxas, óleo hidráulico, material rodante e manutenção) e
administrativos, resultando na determinação do custo operacional total e de produção das
máquinas, e do sistema. O custo operacional total e de produção do Harvester foram de 193,87
R$ he-1 e 8,41 R$ m-3, respectivamente, sendo os custos mais significativos, com combustível e
depreciação. O Forwarder por sua vez, apresentou custo operacional total e de produção de
219,95 R$ he-1 e 10,53 R$ m-3, respectivamente, sendo os custos de combustível, depreciação e
manutenção, os que mais influenciaram no resultados. O custo de extração variou com relação
aos diferentes sortimentos, o custo para produzir um m3 de madeira para celulose (sortimento
1) foi maior (R$ 9,75) que para produzir os sortimentos 2 (serraria) e 3 (celulose e serraria), os
quais apresentaram custos de 5,01 R$ e R$ 6,41 respectivamente. O custo operacional do
sistema foi de 413,82 R$ he-1 e o custo de produção foi de 18,94 R$ m-3cc.
Palavras-chave: colheita florestal mecanizada; custo operacional; custo de produção.

1. Introdução
O cenário florestal brasileiro tem apresentado uma tendência de crescimento continuada, de
modo que tem aumentado a busca por multiprodutos oriundos de florestas. Segundo a Associação
Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas ABRAF (2013), com o grande desenvolvimento do
setor florestal brasileiro e as suas tendências, existem exigências referentes à procura por maior
competitividade nos processos de produção.
O desbaste é uma das técnicas mais importantes no manejo de florestas plantadas destinadas à
produção de madeira, pois permite agregar maior valor na qualidade e possibilitar maior diversidade
de usos e aplicações (CABRAL, 2014). Atualmente, a mecanização das atividades de colheita
florestal, tanto de corte raso como nas operações de desbaste, tem sido uma prática usual na maioria
das empresas florestais, que buscam a cada dia novas tecnologias e pesquisas, com o intuito de
aumentar a produtividade (LACERDA et al., 2015). Segundo Cabral (2014), as operações de desbaste
mecanizado devem atingir o objetivo de eliminação das árvores para a regulação do espaço, com
baixos custos operacionais e impactos ao meio ambiente.
Dentre as etapas de produção de madeira, as operações de colheita são as mais onerosas,
podendo representar até mais de 50% dos custos de produção. Essa onerosidade se dá por causa do
alto custo de aquisição do maquinário, e pelas operações serem influenciadas por diversos fatores, o
que as tornam complexas. Essa complexidade é observada principalmente na operação de extração de
madeira, a qual é influenciada por diversos fatores, como, declividade do terreno, experiência do
operador, distância de extração, características das máquinas, e sortimento (LOPES et al., 2011).
Nesse sentido, a análise operacional de sistemas de colheita torna-se essencial para a análise
da produtividade, eficiência e otimização dos recursos utilizados na produção de madeira. O objetivo
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do presento estudo foi avaliar economicamente um sistema de colheita mecanizado de toras curtas,
trabalhando com diferentes sortimentos, em primeiro desbaste de Pinus taeda L.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em áreas de uma empresa florestal, em Aurora, Santa Catarina. O clima
da região, segundo Köppen, é subtropical úmido (Cfb), sendo o relevo das áreas estudadas plano a
ondulado.
Os plantios florestais eram compostos por Pinus taeda L. com 11 anos de idade, plantados em
espaçamento de 2,5 x 2,5 m, com uma altura média de 17,84 m, diâmetro à altura do peito (DAP)
médio de 22,53 cm, e volume médio individual de 0,223 m3, tendo a madeira ao final do ciclo de
rotação principal objetivo o uso de multiprodutos. Na operação foram desbastados 43,2% do total do
número de árvores dos povoamentos, sendo empregado nas operações a técnica de desbaste misto,
seletivo e sistemático, na qual foram cortadas sistematicamente as árvores da quinta linha de plantio e
seletivamente árvores que apresentavam baixa sanidade, tortuosidade ou bifurcação.
O sistema de colheita utilizado foi o de toras curtas (cut-to-length), composto por um um
Harvester, máquina base da marca Caterpillar, modelo 312 acoplado a um cabeçote da marca Log
Max, modelo 5000D, o qual realizava a derrubada e processamento das árvores em toras em dois
comprimentos (2,20 e 2,40 m). Estes, distribuídos em 3 sortimentos, sortimento 1 com 2,40 m de
comprimento e diâmetro da ponta fina ≥8 cm e <18 cm, destinado para celulose, sortimento 2, com
comprimento de 2,20 m, com diâmetro da ponta fina maior e igual a 18 cm, para serraria, e sortimento
3, com comprimento de 2,20 e de 2,40 cm, com diâmetro da ponta fina superior a 8 cm, destinada
tanto para celulose como para serraria. Em seguida, era empregado um Forwarder, marca Caterpillar,
modelo 584, o qual realizava a extração das toras, dos três sortimentos, em forma de “baldeio” do
interior do talhão até a margem da estrada para posterior carregamento.
A análise econômica do sistema de colheita consistiu na determinação dos custos operacionais
do harvester e do forwarder, em que o cálculo foi realizado de acordo com a metodologia proposta
pela FAO/ECE/KWF, sendo utilizado o método contábil, com uso de valores estimados e reais. Os
custos fixos considerados foram aqueles em que mesmo não havendo produção, irão existir, e
consistiram em depreciação da máquina e implemento, custo com juros e seguros, transporte de
pessoal, e ainda, custo com pessoal operacional. Os custos variáveis consistiram em custos com
combustível, lubrificantes e graxas, óleo hidráulico, material rodante, e manutenção da máquina e
implemento. Para determinação do custo administrativo foi considerado um percentual de 5% sobre o
somatório de custos fixos e variáveis.
O custo operacional total para as máquinas e de todo o sistema de colheita foi calculado
considerando o somatório de custos fixos, variáveis, pessoal operacional e administrativo. Enquanto o
cálculo do custo de produção foi realizado pela divisão dos custos operacionais (R$ he-1) pela
produtividade (m3cc he-1) de cada máquina componente e para todo o sistemas de colheita avaliado. O
rendimento energético do Forwarder foi calculado pela razão entre o consumo de combustível e
produtividade da máquina (m3cc). Além disso, foi realizada uma análise de sensibilidade visando
determinar o grau de variação do custo de produção em função da variação da eficiência operacional.
3. Resultados e Discussão
Análise econômica da derrubada e processamento com Harvester
Os custos fixos são os mais expressivos no custo operacional total Harvester e
corresponderam a 56%, tendo como principal custo o de pessoal operacional que correspondeu a R$
40,15 he-1, seguido dos custos de depreciação, juros e seguros, e de transporte de pessoal operacional,
com valores de R$ 37,75 he-1, R$ 18,55 he-1, e R$ 12,15 he-1 respectivamente (Tabela 1).
O elevado custo de depreciação é resultado do alto valor de aquisição da máquina base e do
implemento utilizado na derrubada e processamento das árvores. Martins et al. (2009), analisando um
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Harvester em diferentes espaçamentos e arranjo de plantio de eucalipto, obteve resultados semelhantes
ao do presente trabalho, chegando a custos de depreciação de US$ 31,00 he-1.
Tabela 1 – Custos fixos, variáveis e de administração do trator florestal Harvester por hora efetiva
trabalhada e em proporções. (Fonte: os autores).
Fixos

Variáveis
Administração
Total

Itens de custos
Depreciação
Pessoal operacional
Juros e seguros
Transporte de pessoal
Combustível
Óleo hidráulico
Lubrificantes e graxas
Material rodante
Manutenção

Valor (R$ he-1)
37,75
40,15
18,55
12,15
37,11
7,42
7,42
2,71
21,38
9,23
193,87

Valor Parcial (%)
19,47
20,71
9,57
6,27
19,14
3,83
3,83
1,40
11,03
4,76

Valor Total (%)
56,02

39,22
4,76
100,00

Os custos variáveis representam aproximadamente 40% e os custos com administração quase
5% do total (Tabela 1). Dentre estes custos, o custo com combustível foi o que mais onerou o custo
operacional resultando em um custo de R$ 37,11 he-1, este devido a alta quantidade de combustível
demandada pela máquina durante operação. Seguido do custo com manutenção, de R$ 21,38 por hora
efetiva de trabalho, resultante provavelmente devido ao método de cálculo utilizado, o qual considera
os custos de aquisição da máquina base e do implemento, sendo estes valores bastante elevados.
Custos de óleo hidráulico, lubrificantes e graxas e de material rodante foram os que menos impactaram
no custo operacional do Harvester, representando apenas 3,8%, 3,8% e 1,4%, respectivamente.
O custo operacional total do Harvester no presente estudo foi de R$ 193,87 por hora efetiva,
trabalhando com eficiência operacional de 86,83%, o que resultou num custo de produção médio de
8,41 R$ m-3cc. Os respectivos valores são superiores aos relatados por Silva et al. (2010), que
encontraram um valor de R$ 115,03 por hora efetiva e R$ 5,99 por m3 produzido, e também ao
relatado por Oliveira (2013), que foram de R$ 191,70 por hora efetiva e R$ 6,04 por m3cc. Esses
resultados demonstram que, em geral, o Harvester em situação de corte raso da floresta tem um custo
de produção inferior ao custo de produção em primeiro desbaste, o que salienta a necessidade de
otimização dessa operação.
Análise econômica da extração com Forwarder
Os custos fixos da extração com Forwarder em operações de primeiro desbaste representaram
cerca de 46% dos custos totais, tendo como principal custo o de depreciação, que correspondeu a R$
37,75 he-1, seguido dos custos com pessoal operacional, juros e seguros, e de transporte de pessoal
operacional, com valores de R$ 26,62 he-1, R$ 21,16 he-1, e R$ 16,69 he-1 respectivamente (Tabela 2).
Tabela 2 – Custos fixos, variáveis e de administração do trator florestal Forwarder por hora efetiva
trabalhada e em proporções. (Fonte: os autores).
Fixos

Variáveis
Administração

Itens de custos
Depreciação
Pessoal operacional
Juros e seguros
Transporte de pessoal
Combustível
Óleo hidráulico
Lubrificantes e graxas
Material rodante
Manutenção

Valor (R$ he-1)
37,75
26,62
21,16
16,69
44,75
22,37
8,95
3,30
27,88
10,47

Valor Parcial (%)
17,16
12,10
9,62
7,59
20,35
10,17
4,07
1,50
12,68
4,76

Valor Total (%)
46,48

48,76
4,76
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Total

219,95

100,00

Os custos variáveis foram os mais expressivos no custo operacional total, correspondendo
cerca de 48%, em que apenas o custo com combustível representa mais de 20% do custo total. Os
custos com óleo hidráulico e manutenção corresponderam a R$ 22,37 he-1 e R$ 27,88 he-1
respectivamente, e os custos variáveis menos expressivos, foram com material rodante, lubrificantes e
graxas, os quais, juntos representam apenas 5% dos custos totais da operação com o Forwarder.
O custo operacional total do Forwarder foi de R$ 219,95 por hora efetiva, trabalhando com
eficiência operacional de 63,2% o que resultou num custo de produção médio de 10,53 R$ m-3cc. O
custo operacional encontrado foi superior ao relatado por Oliveira (2013), que foi de R$ 161,10 e
custo de produção de 4,85 R$ m-3cc. Este contraste de valores pode ser explicado pela baixa eficiência
operacional do Forwarder, ocasionada principalmente pelo alto tempo que a máquina ficava parada,
devido a paradas operacionais e não operacionais.
O custo para produzir um m3 de madeira foi maior para celulose (R$ 9,75) (Tabela 3), porém
obteve o maior rendimento energético. O custo para produzir toras de maior diâmetro foi de 5,01 R$
m-3, e para produzir os dois sortimentos o custo foi de R$ 6,41, porém, obtiveram maiores rendimentos
energéticos. Oliveira (2013), obteve um rendimento energético de 2,3 g kW-1 m3cc, valor próximo ao
relatado para o sortimento serraria. Essa diferença no custo de produção entre os diferentes
sortimentos já era esperado, pois o custo de produção está diretamente relacionado à produtividade, e
esta, com o volume produzido.
Tabela 3 – Produtividade e custo de produção do trator florestal Forwarder por sortimento de
madeira. (Fonte: os autores).
Sortimento

Produtividade (m³/he)

Custo de Produção (R$/m³)

1
2
3

22,57
43,86
34,32

9,75
5,01
6,41

Rendimento energético
(g kW-1 m3cc)
3,56
1,83
2,34

Análise econômica do sistema de colheita
O custo operacional do sistema de toras curtas em regime de desbaste foi de R$ 413,82 por
hora efetiva. O custo de produção foi de 18,94 R$ m-3cc. Esses valores são superiores ao encontrado
por Oliveira (2013), que encontrou um custo operacional de 353,12 R$ m-3cc, e custo de produção de
10,89 R$ m-3. Povoamentos de baixo volume são mais caros para produzir, principalmente devido à
dificuldade de encontrar mercado para celulose, que é a situação atual da região. Muitas vezes,
recomenda-se adiar o desbaste, para aumentar o incremento das árvores e esperar por uma melhora no
mercado de celulose. De acordo com Schneider (2006), caso exista mercado para o material de
desbaste, pode-se, geralmente, aumentar a rentabilidade de um povoamento efetuando desbastes cedo
e pesados.
Análise econômica de sensibilidade
De maneira geral, ao aumentar a eficiência operacional, reduzindo os tempos improdutivos,
tem-se um decréscimo linear nos custos de produção do sistema de colheita estudado (Figura 1). Ao
elevar a eficiência operacional do Harvester dos atuais 86,83% para 90%, o custo de produção
reduziria a 8,29 R$ m-3. Da mesma forma, ao aumentar a eficiência operacional do Forwarder, dos
atuais 63,2% para 90%, haveria uma redução do custo de produção, para 7,39 R$ m-3. Esse aumento
na eficiência pode ser alcançado com o balanceamento da produtividade do sistema.
Simulando o custo de produção para diferentes condições de eficiência operacional, o custo de
produção seria de 17,64 R$ m-3, se o sistema trabalhasse em uma eficiência de 80%. Em um cenário
otimista, porém possível, com as máquinas trabalhando com 90% de eficiência, o custo reduziria em
17%, ficando em aproximadamente 15,68 R$ m-3. Esse cenário é possível de ser alcançado,
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melhorando o planejamento das operações, investindo na capacitação de funcionários e reduzindo
tempos improdutivos.
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Figura 1 – Análise de sensibilidade sobre a eficiência operacional e o custo operacional do sistema de
colheita de toras curtas. (Fonte: os autores).
4. Conclusões
O custo operacional do sistema de toras curtas e o custo de produção foram relativamente
altos. Esses altos custos inferem-se ao povoamento possuir baixo volume, variável que é diretamente
relacionada à produtividade das máquinas. Balanceando as atividades de corte e extração, a
produtividade das máquinas seria maior, acarretando em menores custos de produção. Essa situação
poderia ser alcançada com o planejamento das operações de colheita e transporte, evitando assim
estoque de madeira a campo, e criando situações onde as máquinas poderiam trabalhar utilizando sua
total disponibilidade mecânica.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar operacionalmente o forwarder Ponsse Buffalo King em
operação de extração de Pinus taeda L. em áreas de primeiro desbaste no sistema de colheita
de toras curtas. A análise operacional contou com um estudo de tempos e movimentos,
observando a influência dos fatores externos distância de extração e declividade do terreno.
Posteriormente, foram determinadas as disponibilidades técnica e mecânica, eficiência
operacional e produtividade do equipamento. Os resultados mostraram que representando 32%
do ciclo operacional, o elemento manobra e carregamento consumiu a maior parte do tempo de
trabalho do equipamento. As interrupções representaram 37% do ciclo, resultando em uma
eficiência operacional de 63%. As disponibilidades mecânica e técnica tiveram valores de
87,2% e 72,3% respectivamente. Os resultados de produtividade efetiva média nas áreas de
desbaste foram de 15,7 m³cc.he-1. O fator distância de extração influenciou significativamente
no tempo total do ciclo, afetando diretamente a produtividade do equipamento. Enquanto a
declividade não exerceu influência significativa sobre o tempo total do ciclo operacional do
trator florestal forwarder.
Palavras-chave: fatores influentes, eficiência operacional, produtividade.

1. Introdução
O crescimento da economia nacional e a competição resultante da globalização inferiram em
diversas mudanças no setor florestal a partir da década de 1990. Uma delas foi a introdução de
modernas máquinas e equipamentos para atender ao aumento da demanda por produtos florestais e as
exigências do mercado globalizado. Esse incremento tecnológico valorizou o grau de competitividade
das empresas, conferindo maior importância ao planejamento dos processos produtivos (SANTOS et
al., 2013).
Segundo Machado e Lopes (2000) a colheita e o transporte são atividades de grande
importância no setor florestal, dados os riscos de perdas envolvidos nestas atividades, e ao elevado
custo desta operação, o qual representar mais de 50% do preço da madeira que chega à indústria. Além
disso, é influenciada por diversos fatores do ponto de vista técnico, econômico, ambiental e social, que
interferem diretamente no rendimento e no custo das operações (LOPES, 2001).
A etapa de extração apresenta grande onerosidade em termos econômicos e ambientais,
portanto, sua mecanização exige o uso de equipamentos dimensionados de forma a executar
satisfatoriamente suas tarefas, apresentando concomitantemente, custos compatíveis, baixo impacto
ambiental e boas condições de trabalho ao operador. Essa etapa pode ser considerada como um dos
pontos críticos da colheita, uma vez que o custo por unidade de madeira de uma etapa chega a ser 25
vezes maior que o transporte principal em alguns países (MINETTE, 1988).
Nesse contexto, a realização de estudos que visem à determinação da capacidade produtiva e
das variáveis que interferem no rendimento dos equipamentos utilizados na colheita florestal é
fundamental para que se consiga atingir a otimização operacional e minimização de custos. Esses
estudos podem subsidiar o desenvolvimento de técnicas que melhorem o desempenho operacional e a
eficiência das máquinas, possibilitando a maximização da produtividade e redução dos custos de
produção (SIMÕES e FENNER, 2010).
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar tecnicamente o desempenho de trator
florestal forwarder na extração de madeira por baldeio em operações de primeiro desbaste em
povoamentos de Pinus taeda L. considerando diferentes condições de distância de extração e
declividade do terreno.
2. Material e Métodos
2.1. Caracterização da área de estudo
O estudo foi realizado no município de Lages - SC. A região é classificada segundo Köeppen
como clima Cfb, temperado constantemente úmido, com verão e sem estação seca definida. A
temperatura média anual varia de 13,8 a 15,8 ºC. A precipitação pluviométrica total anual pode variar
de 1.360 a 1.600 mm e a umidade relativa do ar varia de 80 a 83% (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, 2002). As áreas estudadas
apresentavam relevo plano à ondulado.
Os plantios florestais eram compostos por Pinus taeda L. com dez anos de idade, apresentando
densidade antes do desbaste de 1904 árv.ha-1, altura média de 14,7 m, diâmetro à altura do peito
(DAP) médio de 19,5 cm e volume médio de 0,2249 m³.árv-1.
2.2. Descrição do equipamento e sistema de colheita
O equipamento estudado foi um forwarder Ponsse Buffaloking, com capacidade de carga de
18.000 kg utilizando rodado semi-esteiras (esteiras nos pneus traseiros). O sistema de colheita
utilizado era o de toras curtas (cut-to-length). O turno de trabalho era das 07:15 até as 17:15 horas e o
equipamento possuía 12.400 horas de uso no momento da realização do estudo.
2.3. Coleta de dados
A coleta de dados foi executada mediante a realização prévia de um estudo-piloto nos meses
de janeiro e fevereiro de 2016, atendendo o número mínimo de observações necessárias para atender
um erro máximo de amostragem de 10% (Equação 1).
(1)

Onde: n: número mínimo de ciclos necessários; t: valor de t para o nível de probabilidade desejado e n – 1 graus
de liberdade; CV: coeficiente de variação (%) e E: erro máximo admissível (%).

2.4. Análise operacional

A análise operacional do forwarder foi realizada por meio do estudo de tempos e
movimentos utilizando-se de cronômetros centesimais, formulários específicos e hipsômetro
TruPulse TP200 para determinação de distâncias e declividades. Para tal, o ciclo operacional
do forwarder foi dividido nas seguintes etapas: VV: viagem vazio, MC: manobra e
carregamento; VC: viagem carregado; MD: manobra e descarregamento; e INT: interrupções.
Os indicadores considerados na análise operacional do equipamento foram: eficiência
operacional (Equação 2), disponibilidade mecânica (Equação 3), disponibilidade técnica ou
grau de utilização (Equação 4), produtividade efetiva (Equação 5) e influência da distância de
extração e declividade no desempenho do equipamento na extração de madeira.
(

)

(2)

594

(3)

(4)

(5)

Onde:
eficiência operacional (%);
tempo total (horas);
tempo total das interrupções;
:
disponibilidade mecânica (%);
tempo da máquina em manutenções preventivas ou corretivas (horas);
disponibilidade técnica ou grau de utilização (%);
tempo efetivo de trabalho (horas);
produtividade
número de toras baldeadas; = volume médio das toras (m³.tora-1);
= tempo efetivo
efetiva (m³cc.he-1);
do ciclo (he).

2.5. Análise estatística
Realizou-se análise estatística, considerando como efeito principal o tempo dispendido em
cada etapa do ciclo operacional, para as diferentes classes de distância de extração (0 ≤ 75 m; 75 ≤ 150
m; 150 ≤ 225 m; > 225 m) e declividade (0° ≤ 5°; 5° ≤ 10°; 10° ≤ 15°). Para tal, procedeu-se com o
teste de Bartlett para a verificação da homogeneidade de variâncias, seguido da análise de variância
(ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 5% de significância, considerando-se o delineamento
inteiramente casualizado.
3. Resultados e Discussão
Foram coletados 63 ciclos operacionais equivalendo a 78,9 horas de trabalho total. Dentre as
atividades do ciclo operacional (Figura 1A), a atividade que demandou maior tempo foi manobra e
carregamento (32%), seguido pela manobra e descarregamento (21%), enquanto viagem vazio e
viagem carregado representaram ambos, 5% do tempo total. As interrupções representaram 37% do
tempo total dos ciclos.

Figura 1 - Distribuição percentual do ciclo operacional (A) e das interrupções (B) do forwarder no
sistema de colheita de toras curtas em operação de primeiro desbaste. (Fonte: os autores).
Bantel (2006) e Oliveira (2013), ao realizarem a análise operacional do forwarder no baldeio
de toras encontraram resultados similares aos do presente estudo inferindo maiores demandas de
tempo nas etapas de carregamento e descarregamento das toras. Segundo Seixas (2008) as operações
de carregamento e descarregamento interferem diretamente no ciclo operacional do forwarder, pois a
máquina passa a maior parte do tempo nessas atividades. Desta forma, fica evidente que o aumento da
produtividade do forwarder passa pelo direcionamento de medidas a essas etapas, como o uso de gruas
com maior capacidade, táticas de treinamento de operadores, entre outras.

595

As disponibilidades mecânica e técnica do forwarder foram, respectivamente, 87,2% e 72,3%.
A eficiência operacional foi de 63%, estando abaixo dos 70% recomendados por Machado (1989). O
elevado percentual de interrupções pode ser atribuído às operações de manutenção preventiva (27%),
ao carregamento dos caminhões (26%) e às interrupções operacionais (23%) (Figura 1B). As
interrupções não operacionais e a manutenção corretiva foram responsáveis pelo consumo de 16% e
8% do tempo total, respectivamente.
Linhares et al. (2012), citam que investir em manutenção preventiva juntamente com
inspeções, são medidas necessárias para reduzir paradas corretivas, que são indesejáveis, por não
apresentarem previsibilidade e onerar os custos. Sendo assim, o correto planejamento dessas paradas
aumenta a eficiência e, consequentemente, a produtividade de equipamentos florestais. Enquanto a
elevada utilização do forwarder no carregamento dos caminhões se deu principalmente devido a
manutenção do carregador florestal, o qual seria responsável por essa operação.
No sistema de colheita estudado o forwarder apresentou produtividade efetiva média de
15,7 m3cc.he-1, considerada baixa em relação aos resultados encontrados por Oliveira (2013), que
obteve o valor de 33,2 m³cc.he-1 para o mesmo indicador ao estudar a extração realizada por forwarder
em sistema de colheita de toras longas. Isso pode ser justificado por se tratar de operações em primeiro
desbaste, no qual se tem árvores de pequenas dimensões, bem como, pelos pequenos comprimentos
das toras extraídas, fatores esses, que contribuem para a diminuição da produtividade do equipamento.
Os tempos médios consumidos pelo equipamento nas diferentes classes de declividade do
terreno não apresentaram tendência evidente (Figura 2A). Entretanto, quando consideradas as classes
de distância de extração nota-se que os tempos consumidos aumentaram à medida que as distâncias de
extração foram maiores (Figura 2B).

Figura 2 – Tempos médios do ciclo operacional consumidos pelo forwarder nas diferentes classes de
declividade do terreno (A) e distância de extração (B). (Fonte: os autores).
No entanto, mesmo com uma influência da distância de extração nos tempos dos consumidos,
percebe-se que não houve diferenças significativas entre as classes de distância de extração nos
elementos viagem vazio, manobra e carregamento e manobra e descarregamento (Tabela 1). Em
contrapartida, o elemento viagem carregado apresentou diferenças significativas entre as classes de
distância de extração, o que retrata que o equipamento dispende mais tempo para se deslocar
carregado às maiores distâncias de extração, pois além de seu próprio peso, transporta também, o peso
da carga de madeira.
Tabela 1 – Teste de médias para tempos médios (minutos) dos elementos do ciclo operacional do
forwarder nas diferentes classes de distância de extração e declividade. Onde: médias seguidas de
mesma letra nas linhas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
significância. (Fonte: os autores).
Elemento
VV
MC
VC
MD
TT

Classe de distância de extração (m)
0<d≤75
75<d≤150
150<d≤225
225>d
1,92 a
2,07 a
3,62 a
3,75 a
11,32 a
15,43 a
21,15 a
23,07 a
0,45 a
1,03 ab
3,00 ab
5,17 b
6,45 a
11,10 a
12,25 a
16,00 a
20,12 a
29,66 ab
40,15 ab
47,85 b

Classes de declividade do terreno (°)
0<de≤5
5<de≤10
10<de≤15
2,17 a
2,47 a
4,03 a
15,45 a
16,20 a
23,13 a
0,66 a
1,77 a
5,73 b
8,97 a
11,63 a
16,63 a
28,67 a
30,66 a
49,5 a
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Comportamento similar foi observado para os tempos consumidos nas diferentes classes de
declividade, nas quais nenhum elemento do ciclo operacional apresentou diferenças significativas,
exceto viagem carregado, o qual mostrou-se influenciado em declividades maiores que 10° (Tabela 1).
Fato esse, que pode ser atribuído aos maiores cuidados necessários para o deslocamento do
equipamento com carga em situações de maiores declividades, o que dispende maior tempo. Em
termos de tempo total do ciclo, observa-se que a distância média de extração exerceu maior influência
em relação à declividade do terreno, apresentando aumento crescente nos tempos consumidos ao passo
que as distâncias de extração aumentaram.
4. Conclusões
Com base no presente estudo é possível concluir que:
 Os elementos manobra e carregamento e manobra e descarregamento foram os que
ocuparam a maior proporção do ciclo operacional do equipamento.
 O equipamento apresentou elevado percentual de interrupções, sendo essas ocasionadas
principalmente pela manutenção preventiva, carregamento de caminhões e interrupções operacionais.
 O único elemento do ciclo operacional que se mostrou afetado pela distância de extração e
declividade do terreno foi viagem carregado (VC).
 A distância de extração mostrou influência significativa nos tempos totais consumidos no
ciclo operacional, enquanto a declividade do terreno não se mostrou significativa.
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi avaliar técnica e economicamente um trator arrastador em
operação de extração de árvores inteiras em povoamento de Eucalyptus sp. para uso como
energia. O estudo foi realizado em áreas de uma empresa florestal na região do Planalto Norte
de Santa Catarina, em povoamentos que aos quatorze anos de idade foram submetidos a corte
raso. O sistema de colheita era composto por um Feller Buncher e por um Trator arrastador. A
coleta de dados para a análise operacional do Trator arrastador foi por meio de estudo de
tempos e movimentos, sendo calculada a disponibilidade mecânica, eficiência operacional e a
produtividade da máquina, e os tempos consumidos em cada fase da operação, e ainda, as
interrupções. A análise econômica envolveu a determinação do custo operacional, de produção
e análise de sensibilidade. A disponibilidade mecânica do Trator arrastador foi de 70,4%,
eficiência operacional de 67,3%, produtividade efetiva média de 5,21 m3cc he-1 e o elemento
do ciclo que consumiu maior tempo foram as interrupções, causadas, principalmente, pela
necessidade de troca de pneu. O custo operacional da extração foi de foi de R$ 56,93 por hora
efetiva e o custo de produção foi de 10,93 R$ m-3cc. A produtividade do Trator arrastador
tendeu a diminuir com o aumento da distância de extração, ao contrário do custo de produção,
que tendeu a aumentar, nas mesmas condições.
Palavras-chave: Eficiência operacional; custos de produção; produtividade

1. Introdução
Dentre as etapas de produção florestal, a colheita de madeira é a mais importante
economicamente devido sua elevada participação no custo final do produto e, consequentemente, dos
riscos de perdas envolvidos, sendo responsável por mais de 50% do custo final da madeira posta na
indústria (MACHADO et al., 2008).
A fase final da colheita florestal é o transporte primário da madeira, o qual ocorre após a
derrubada das árvores, e consiste na movimentação da madeira desde o interior dos talhões até as
margens das estradas florestais ou pátios (SIMÕES e FENNER, 2010). A extração florestal é
considerada, segundo os referidos autores, um dos pontos críticos da colheita, visto que, o custo de
unidade de madeira nessa etapa pode chegar a ser 25 vezes maior que o do transporte principal, em
alguns países.
Ainda, em operações de colheita, a extração florestal pode ser considerada a etapa mais complexa,
sendo influenciada por diversos fatores, como o nível de experiência e habilidade do operador, as
condições do povoamento, a distância de extração, as características das máquinas (LOPES et al.,
2011), dentre outros. A desconsideração de algum desses fatores poderá resultar em problemas
operacionais e ineficiência da operação, acarretando em elevados custos de produção (SALMERON,
1980).
Em função da onerosidade e dos diversos fatores que podem influenciar a extração florestal,
torna-se necessária a realização de estudos que visem o conhecimento das possíveis variáveis que
interferem no rendimento, com vistas ao desenvolvimento de técnicas que melhorem o desempenho
operacional (SILVA et al., 2003) e que reduzam os custos de produção. Nesse sentido, objetivou-se
avaliar técnica e economicamente um Trator arrastador em operação de extração de árvores inteiras
em povoamento de Eucalyptus sp. para uso como energia.
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2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em áreas de uma empresa florestal na Região do Planalto Norte de
Santa Catarina. O clima da região, segundo Köppen, é subtropical úmido (Cfb), sendo o relevo das
áreas estudadas plano a ondulado. Os plantios florestais eram compostos por Eucalyptus sp. com 14
anos de idade, plantados em espaçamento de 3,0 x 1,80 m, com uma altura média de 26,0 m, diâmetro
à altura do peito (DAP) médio de 23,0 cm, e volume médio individual de 0,308 m3. A madeira
produzida tinha como destinação o uso energético.
A colheita do povoamento florestal foi realizada em regime de corte raso, utilizando o sistema
de colheita de árvores inteiras (full tree) a “frio”, em que as árvores são deixadas a campo por cerca de
180 dias após o corte. A derrubada das árvores, etapa anterior à operação de extração com o trator
arrastador, foi realizada por um Feller Buncher da marca Timberjack, modelo 608 S. A extração foi
realizada por um Trator Arrastador, marca Valtra, modelo BM 100, com rodados de pneus e tração
4x4, com quatro anos de uso, acoplado com uma barra de extração com correntes. A distância média
de extração foi de 100 metros, sendo a distância mínima de 30 m e a máxima de 200 metros.
Na operação, o Trator Arrastador se deslocava até as árvores a serem extraída no interior do
talhão para, então, realizar o carregamento de forma manual, onde o operador fazia a amarração das
árvores, até completar a capacidade máxima de extração, que era em média de sete árvores. Em
seguida, as árvores eram arrastadas do interior até a margem do talhão, onde também de forma
manual, o operador do trator fazia a desamarração e a organização das árvores, que posteriormente
seriam traçadas por uma garra traçadora e carregadas em caminhões.
A análise operacional da extração foi realizada por meio de estudo de tempos e movimentos,
utilizando o método de cronometragem de tempo contínuo para coletada dos dados, com um
cronômetro digital centesimal e formulários para registro dos dados. No estudo, o ciclo operacional do
Trator arrastador foi dividido nos elementos: viagem vazio (VV), manobra e carregamento das árvores
(MC), viagem carregado (VC), manobra e descarregamento (MD) e interrupções (INT), sendo o tempo
total (TT) o somatório de todos os elementos .
O horizonte de amostragem foi determinado conforme metodologia proposta por Barnes
(1977), sendo, primeiramente, realizado um estudo piloto e, então, calculada o número mínimo de
observações do ciclo, de forma a proporcionar um erro de amostragem máximo de 10% de
significância. A partir dos dados coletados, além dos tempos consumidos em cada fase das operações e
as interrupções com suas respectivas causas, também foi calculada a disponibilidade mecânica (DM)
(Equação 1), o grau de utilização (GU) (Equação 2), a eficiência operacional (EOp) (Equação 3) e a
produtivida efetiva de do Trator arrastador (Equação 4).
(1)

(2)

(

)

(3)

Onde:
eficiência operacional (%);
tempo total (horas);
tempo total das interrupções;
disponibilidade mecânica (%);
tempo da máquina em manutenções preventivas ou corretivas (horas);
grau de utilização (%);
tempo efetivo de trabalho (horas);
produtividade efetiva (m³cc.he-1);
-1
= tempo efetivo do ciclo (he).
número de toras baldeadas; = volume médio das toras (m³.tora );

(4)
:

A análise econômica foi realizada por meio do método contábil, com uso de valores estimados
e reais, com base em informações fornecidas pela empresa. Os custos foram classificados como fixos
(depreciação, juros e seguros e pessoal operacional), variáveis (combustíveis, lubrificantes e graxas,
óleo hidráulico, pneus, manutenção e reparos) e administrativos, sendo para este último considerado
um percentual de 5% sobre o somatório de custos fixos e variáveis. O custo operacional total foi
determinado pelo somatório dos custos fixos, variáveis e administrativos, e custo de produção pela
divisão dos custos operacionais (R$ he-1) pela produtividade (m3cc he-1).
Foi realizada uma análise de sensibilidade visando determinar o grau de variação do custo de
produção e da produtividade efetiva em função da variação da distância de extração. O delineamento
estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado. A análise de variância foi realizada em fatorial,
para as fases do ciclo operacional, tempo total do ciclo efetivo e produtividade efetiva, em função da
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distância de extração e declividade do terreno. Havendo significância procedeu-se ao teste de
comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Foram avaliadas cerca de 50 horas disponíveis de trabalho do Trator Arrastador, sendo
coletados 110 ciclos operacionais, referente ao ciclo de extração de um feixe de árvores, tendo-se
como número mínimo de observações necessárias, o valor de 104 ciclos, considerando um erro de
amostragem admissível de 10%.
O elemento que consumiu a maior parte do tempo total da operação de extração foram as
interrupções (Figura 1.B), as quais ocuparam 33% do tempo. Sendo que destas, 90% ocorreram devido
a manutenções corretivas, em função, principalmente, da necessidade de troca ou reparo nos pneus do
equipamento, devido a furos ocasionados pela irregularidade do terreno e presença de tocos e pedras.
Esse tempo despendido com manutenções corretivas pode ser corrigido, caso a empresa adote medidas
com enfoque na manutenção preditiva, que foi motivo de suspensão do trabalho em apenas 1% do
total de tempo gasto com interrupções.
A
18%

12%

VV
33%

MC

B

1%

1%

Manutenção
corretiva

8%

Manutenção
preventiva

VC
30%

7%

MC
INT

90%

Atividades
auxiliares
Outras
causas

Figura 1 – Distribuição percentual do ciclo operacional (A) e das interrupções (B) da etapa de
extração das árvores por arraste com o Trator Arrastador Valtra BM 100 a campo.
Dentre as outras causas de interrupções, que representam cerca de 8%, ocorreram
principalmente, pela necessidade de paradas devido a chuva (49%), por motivos do operador (28%) e
em função do patinamento do equipamento (23%). Atividades auxiliares como a arrumação do
estaleiro de árvores, arranque de tocos, limpezas nas trilhas de arraste e auxílio do operador em outras
atividades também ocorreram com baixa frequência, cerca de 1%, não comprometendo de forma
expressiva o desenvolvimento da operação.
Quanto ao restante do tempo da operação do Trator Arrastador, a atividade que mais
despendeu tempo foi a MC (30%) (Figura 1.A), seguido da MD (18%), o que ocorreu devido ao tempo
necessário do operador descer e realizar a amarração e desamarração das árvores manualmente. A VV
(7%) e VC (12%) ocuparam a menor proporção de tempo de trabalho.
A DM do equipamento foi de 70,4% e o GU foi de 95,5%, este, indicando que quase todo o
tempo em que o equipamento esteve apto para uso, ele estava de fato trabalhando, o que é ideal.
Contudo, a eficiência operacional de 67,3% pode ser considerada abaixo do ideal, que seria de 70%,
conforme Machado (1989). A baixa EOp seguramente foi influenciada pelo tempo dispendido com
manutenção corretiva, mostrando a necessidade de medidas para redução de perdas de tempo em
função deste tipo de paradas.
Em relação ao desempenho operacional do equipamento, na Tabela 1 é possível verificar as
interações por análise de variância entre os fatores distância de extração e declividade para as fases do
ciclo operacional efetivo, tempo total do ciclo e produtividade efetiva.
Tabela 1 – Análise de variância em fatorial para as fases do ciclo operacional, tempo total do ciclo
efetivo e produtividade efetiva em função da distância de extração e declividade na operação de
extração das árvores por arraste com o Trator arrastador Valtra BM 100 a campo. (Fonte: os autores).
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VV

MC

Distância de extração

0,13 ns

2,53 ns

0,88 ns

Declividade

0,18 ns

0,05 ns

Distância de extração X Declividade

0,19 ns

1,24 ns

Fator de Variação

VC

MD

TT

Prod. Efetiva

5,09**

3,57*

7,45*

0,18 ns

0,36 ns

0,12 ns

0,23 ns

1,09 ns

0,87 ns

0,97 ns

1,65 ns

Valor F e Significância

*significativo a 5%; **significativo a 1%; ns não significativo. VV: viagem vazio; CM: carregamento;
VC: viagem carregado; DC: descarregamento e; TT: tempo total do ciclo efetivo; Prod. Efetiva:
produtividade efetiva (m3cc he-1).

O fator declividade e a interação entre distância de extração e declividade não influenciam
significativamente o desempenho operacional do equipamento na operação de extração da madeira.
Somente o fator distância de extração de forma isolada exerceu influência sobre o desempenho
operacional de forma significativa. Na Figura 2, é possível verificar os tempos médios despendidos
para cada fase do ciclo operacional do equipamento de acordo com a distância de extração.
Tempo médio (min)

25,00
20,00

Classes de Distância de Extração (m)
0-50

50-100

100-150

150-200

15,00
10,00
5,00
0,00

VV

MC

VC

MD

TT

Fases do ciclo operacional
Figura 2 – Tempos médios consumidos na operação de extração das árvores por arraste com o Trator
arrastador em diferentes classes de distância de extração; VV: viagem vazio; CM: carregamento; VC:
viagem carregado; DC: descarregamento e; TT: tempo total do ciclo efetivo. (Fonte: os autores).
Observa-se que o tempo médio para realizar cada fase do ciclo operacional, com exceção de
VV, aumentou com conforme a distância de extração também aumentou, resultando em maior tempo
total para se efetuar o ciclo de trabalho, afetando de forma estatisticamente significativa a
produtividade do equipamento nesta operação (Tabela 2). O aumento do tempo de MD, com aumento
da distância de extração, ocorreu devido a maior dificuldade para o operador organizar as árvores na
margem da estrada, já que, havia acumulação de árvores, oriundas da extração de áreas mais próximas.
Tabela 2 – Tempo médio em minutos de cada fase do ciclo operacional, tempo total do ciclo efetivo e
produtividade efetiva média na operação de extração das árvores por arraste com o Trator Arrastador
Valtra BM 100 a campo em diferentes classes de distância de extração. (Fonte: os autores).
Fase do ciclo
VV
MC
VC
MD
TT
Produtividade efetiva (m3cc he-1)

d ≤ 50
1,40
6,40
1,19
4,45 b
13,43 b
7,28 a

Classe de distância de extração (m)
50 < d ≤ 100
100 < d ≤ 150
150 < d ≤ 200
2,40
1,76
2,26
7,02
8,79
9,03
1,57
3,44
4,99
4,16 b
4,72 b
5,75 a
15,15 b
18,71 ab
22,03 a
5,78 ab
5,10 bc
4,11 c

Média
2,04
8,16
3,16
4,83
18,19
5,21

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a
5% de significância.
Em geral, a produtividade nominal média do equipamento foi de 7,74 m3cc h-1, entretanto,
considerando-se a eficiência operacional, o valor de produtividade efetiva média foi 5,21 m3cc he-1, a
qual poderia ser maior, caso hajam ações visando reduzir tempos em interrupções.
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Os maiores custos da operação foram, o custo com pessoal operacional (49,0%), seguido do
custo com combustível (20,5%). Os custos fixos representaram 59,7%, os variáveis 35,6% e o custo
com administração cerca de 5%. O custo com depreciação, juros e seguros (10%) foi relativamente
baixo, motivado pelo baixo custo de aquisição da máquina. O custo operacional total do equipamento
foi R$ 56,93 por hora efetiva de trabalho, sendo o custo de produção de R$ 10,93 por m3 de madeira
extraída com casca.
Ao analisar a sensibilidade do custo de produção (Figura 3), verificou-se que conforme
aumentou a distância de extração, o custo de produção tendeu a ser maior, ao contrário da
produtividade efetiva, que diminui com o aumento da distância de extração.
Custo de produção (R$ m-³cc)
Produtividade efetiva (m³cc he-1)

14,00

Cp (R$ m-3cc)

12,00

8,00
7,00
6,00

10,00

5,00

8,00

4,00

6,00

3,00

4,00

2,00

2,00

1,00

0,00

0-50

50-100

100-150

Classes de Distância de Extração (m)

150-200

Pe (m³cc he-1)

16,00

0,00

Figura 3 – Custo de produção (Cp) e produtividade efetiva (Pe) na operação de extração das árvores
com o Trator Arrastador em diferentes classes de distância de extração. (Fonte: os autores).
4. Conclusões
A disponibilidade mecânica do Trator Arrastador foi relativamente alta, porém, a
produtividade efetiva foi baixa. Medidas que visem reduzir os tempos improdutivos podem contribuir
para melhoria da operação e consequente, aumento da produtividade efetiva. O elemento do ciclo que
consumiu maior tempo foram as interrupções, causadas, principalmente, pela necessidade de troca de
pneu. A produtividade do Trator Arrastador tendeu a diminuir com o aumento da distância de
extração, devido ao maior tempo gasto na coleta das árvores, já que, a distância entre elas era maior no
interior do talhão. Ao contrário do custo de produção, que tendeu a aumentar, nas mesmas condições.
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Resumo
O presente trabalho teve o objetivo quantificar o aporte de serapilheira em um trecho da Floresta
Ombrófila Densa Montana, ES. Foram realizadas coletas mensais de serapilheira em sete
parcelas (20 x 50 m), sendo amostrado o aporte com o auxílio de coletores de 0,75 x 0,75 m
(0,5625 m²) e 0,75 m de altura do solo por parcela. A serapilheira depositada foi coletada entre
junho/2013 e maio/2014. O material amostrado foi seco em estufa a 65 °C e pesado em balança
de precisão para a obtenção da biomassa seca. O aporte de serapilheira por parcela foi analisado
utilizando o teste de Kruskal-Wallis (p≤0,05). A variação mensal do aporte de serapilheira foi
averiguada pelas médias e desvio padrão. Os meses de maior aporte de serapilheira foram
outubro/13 e janeiro/14 para ambas as frações, e a parcela P5 ocorreu maior produção da fração
folha e a parcela P1 maior aporte de galhos/miscelânea. Conclui-se que o aporte serapilheira
apresentou uma tendência sazonal, sendo influenciada pela altitude pois, as parcelas com face
norte tiveram maior aporte serapilheira.
Palavras-chave: Biomassa florestal; Floresta tropical; Precipitação pluviométrica;
Sazonalidade.

1. Introdução
Nos ecossistemas, a serapilheira é umas das principais vias de retorno de nutrientes para o solo,
por meio da decomposição, a serapilheira transfere para o solo nutrientes na forma mineral, essenciais
para as plantas pois, em geral, estes ecossistemas encontram-se sobre solos de baixa fertilidade, o que
torna imprescindível a ciclagem de nutrientes para a sustentação da vegetação, a serapilheira também é
responsável pela proteção dos solos, em especial conta a erosão (SIOLI, 1991).
Há uma necessidade de se conhecer um ecossistema, e seus componentes, a fim de melhor
administrar os serviços ambientais por ele prestados (CALDEIRA et al., 2008). Segundo Sanches et al.
(2009) estudos de aporte de serapilheira são importantes visto que contribuem para a definição de
modelos de fluxos de massa, conteúdo de carbono e na dinâmica de nutrientes, no entanto, estes estudos
relacionados à produção de serapilheira dentro de um ecossistema geram informações sobre a própria
região de estudo, não podendo ser generalizados para qualquer área.
Nesse contexto, este estudo teve por objetivo quantificar o aporte de serapilheira em um trecho
da Floresta Ombrófila Densa Montana, ES.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do
Caparaó, ES. Área do presente estudo encontra-se no distrito de Santa Marta, distante 2 km do município
de Ibitirama, sendo delimitada por uma microbacia localizada na porção Sul do Parque Nacional do
Caparaó, situada no estado do Espírito Santo entre as coordenadas 20º19’- 20º37’ S e 41º43’- 41º53’W
(Figura 1).
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Figura 1 – Área de estudo no Parque Nacional do Caparaó: microbacia, hidrografia e posição das
parcelas. (Fonte: Castro, 2014).
Na Figura 2 se encontra os dados de precipitação pluviometria mensal acumulada da Estação
Meteorológica de Ibitirama, ES, que está situada nas coordenadas 20º32’ S e 41º40’ W, com altitude de
794 metros (ANA, 2015).

Figura 2 – Precipitação pluviométrica mensal acumulada no município de Ibitirama, ES. (Fonte: ANA,
2015).
Na área de estudo encontram-se instaladas sete parcelas de 20 m x 50 m implantadas para o
estudo de aporte, acúmulo de serapilheira e fertilidade do solo realizado por Castro (2014), distribuídas
ao longo de um gradiente altitudinal (Tabela 1).
Tabela 1 – Declividade média, altitude e face de exposição das parcelas utilizadas para o estudo de
aporte de serapilheira em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do Caparaó, ES.
Parcela
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Declividade média (%)
69,55
58,29
75,00
75,00
48,24
73,39
127,73

Altitude (m)
1.112
1.219
1.302
1.319
1.391
1.420
1.550

*N=Norte, L=Leste, SE=Sudeste, S=Sul e NE=Nordeste.

Face de
Exposição*
N/L
L/SE
NE
L
N
S/SE
NE
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Para o estudo do aporte de serapilheira, a metodologia foi adaptada da recomendação feita por
Clark et al. (2001) para florestas. Foram distribuídos sistematicamente em cada parcela oito coletores
de serapilheira. As amostras de serapilheira foram coletadas mensalmente entre o período de junho/2013
a maio/2014 nas sete parcelas. A serapilheira foi separada em duas frações: Fração folhas (fração da
serapilheira constituída de folhas verdes, secas e/ou em estado de decomposição) e, Fração
galhos/miscelâneas (parte da serapilheira constituída de galhos, casca, material reprodutivo, frutos e
demais materiais vegetais, os quais não se podiam identificar a origem).
A determinação do peso seco das amostras de serapilheira foi realizada por meio da secagem
em estufa de circulação e renovação de ar a 65 °C, até alcançar massa seca constante. As amostras secas
de serapilheira foram pesadas em balança de precisão (0,01g). A biomassa seca foi extrapolada para kg
ha-1ano-1 e para kg ha-1.
Para comparar os dados entre as parcelas, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e foi adotado
o intervalo de confiança de 95%, e valores de p<0,05. A análise de variância mensal foi realizada pelas
médias e desvio padrão.
3. Resultados
O maior aporte de folhas ocorreu nas parcelas P1 e P5 e o menor aporte na parcela P7. No que
se refere o aporte de galhos e miscelâneas, houve maior aporte na parcela P1 e menor nas parcelas P4 e
P7. Em relação ao aporte total houve maior produção nas parcelas P1, P3 e P5 e menor aporte na parcela
P7 (Tabela 2).
Tabela 2 – Aporte de folhas, galhos/miscelânia e total ao longo de um gradiente altitudinal em um
trecho da Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do Caparaó, ES.
Aporte de
folhas
(kg ha-1ano-1)

Desv. Pad.
(kg ha-1ano-1)

P1

423,55 a*

(±190,98)**

300,55 a*

(±139,59)**

724,10 a*

(±293,73)**

P2

300,24 ab

(±126,84)

185,41 abc

(±133,65)

485,65 ab

(±202,71)

P3

360,28 ab

(±108,28)

290,16 ab

(±158,73)

650,44 a

(±222,23)

P4

309,40 ab

(±141,59)

146,32 bc

(±126,26)

455,73 ab

(±237,72)

P5

423,56 a

(±139,65)

280,71 abc

(±174,51)

704,27 a

(±242,66)

P6

342,35 ab

(±135,76)

188,96 abc

(±99,53)

531,31 ab

(±213,64)

P7

224,58 b

(±58,23)

114,08 c

(±50,33)

338,65 b

(±70,60)

Parcela

Desvio***

53,56

Aporte de galhos
Aporte total
Desv. Pad.
Desv. Pad.
e miscelânia
(kg ha-1ano-1) (kg ha-1ano-1) (kg ha-1ano-1)
-1
-1
(kg ha ano )

64,55

117,6

CV%****
15,73%
30,00%
21,16%
*Médias seguidas por uma mesma letra não diferem significativamente (teste de Kruskal-Wallis), ao nível de p ≤
0,05. **Desvio padrão dentro das parcelas ao longo do ano. ***Desvio médio entre as parcelas. ****Coeficiente
de variação

Entre os meses de outubro/13 a março/14, o aporte total e de folhas foi superior em relação aos
demais meses e o aporte de galhos e miscelâneas foi maior entre os meses de agosto/13 a março/14 em
relação aos demais meses (Figura 3), demonstrando uma tendência sazonal no aporte de folhas e
galhos/miscelâneas.
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Figura 3 – Aporte de folhas, galhos/miscelânea e total (kg ha-1) no período de um ano em um trecho da
Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do Caparaó, ES.
4. Discussão
A média anual do aporte total de serapilheira para a floresta em estudo foi de 6.668,82 kg ha-1,
esse dado corrobora com o estudo realizado por O'Connell e Sankaran (1997) em Florestas Tropicais
Naturais Sul-Americanas, pois segundo os autores o aporte para esta região variam entre 3.100 a 15.000
kg ha-1. A ausência de extremos climáticos, aliada à variação fenológica na região de estudo, permite
que a floresta produza de forma continua serapilheira durante todo o ano. A fração folhas contribuiu
com mais de 60% serapilheira total, proporção está semelhante com a maioria dos estudos em Florestas
Tropicais (WIEDER; WRIGHT, 1995).
A variação altitudinal pode ter sido um dos principais fatores na determinação do aporte de
folhas nas parcelas, como pode ser observado nas parcelas P5 e P1. Outro fator relevante é a fenologia
das espécies que predominam nas parcelas, pois esse fator pode ter sido também responsável pelo maior
aporte de folhas nas parcelas P5 e P1, em detrimento da parcela P7 que se encontro em maior altitude.
No aporte de galhos e miscelânea é possível analisar também que a variação altitudinal e a fenologia
das espécies das parcelas, podem explicar a maior produção de galhos/miscelânea na parcela P1 em
relação as parcelas P4 e P7.
A face de exposição para norte resulta em maior oferta de energia (OLIVEIRA, 1995) e,
consequentemente, maior produção de biomassa, como comprovado no trabalho realizado por Zhu et al.
(2008). Estes autores avaliaram a eficiência máxima da conservação de energia luminosa em biomassa
em diversos grupos de plantas. Com o aumento da capacidade fotossintética, ocorre maior produção,
renovação e senescência de folhas e galhos/miscelânea por parte da vegetação, já que a maior oferta de
energia favorece a renovação de folhas e galhos da planta (CORNET et al., 1994). Quando é relacionado
a precipitação pluviométrica com o aporte da serapilheira ao longo do ano, os resultados demonstraram
que a vegetação não responde a precipitação como esperado, possivelmente pela irregularidade de
chuvas na região, sendo este um dos principais fatores que regula o aporte (BARBOSA; FARIA, 2006).
5. Conclusões
1. O aporte serapilheira apresentou uma tendência sazonal, sendo que as parcelas com face norte
tiveram maior aporte serapilheira.
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Resumo

O crescimento das árvores pode ser influenciado pelo ambiente juntamente com suas
características genéticas. Desta forma o objetivo deste trabalho foi indicar como diferentes
microclimas podem interferir na expressão fenotípica de uma espécie florestal. O trabalho foi
realizado na área experimental do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro
de Ciências Agrárias e Engenharias, da Universidade Federal do Espírito Santo (CCAE-UFES),
localizada no município de Jerônimo Monteiro, ES. A pesquisa foi desenvolvida em casa de
vegetação climatizada com controle de temperatura e umidade do ar. Foram utilizadas mudas de
quatro espécies florestais Schinus terebinthifolius (aroeira); Joannesia princeps (boleira); Senna
macranthera (fedegoso) e Byrsonima sericea (murici). O ambiente com menor demanda
atmosférica interferiu negativamente sobre o diâmetro do caule da espécie Senna macranthera e
sobre a altura da espécie Joannesia princeps.
Palavras-chave: Schinus terebinthifolius; Senna macranthera; Byrsonima sericea;
Joannesia princeps; Reflorestamento;

1. Introdução
No centro do cenário ecológico e econômico brasileiro está a mata atlântica, que vem, ao longo
da história, sofrendo degradação principalmente por ação antrópica, o que tem gerado uma série de
consequências para o meio ambiente, afetando a qualidade de vida da população. Em decorrência deste
fato a recuperação de áreas degradadas foi definida a partir da década de 80 como um dos objetivos da
Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6938/81, artigo 2°, inciso III) (BRASIL, 1981; BARBOSA;
SANTOS JUNIOR, 2006; RODRIGUES et al., 2009).
Devido ao foco dado, atualmente, aos problemas ambientais, o interesse na multiplicação de
espécies florestais nativas tem aumentado, e paralelamente a isto, vem a necessidade de uma
conscientização direcionada aos estudos de crescimento de espécies florestais nativas, já que na
revegetação de áreas em solos marginais, devem ser introduzidas espécies que se adaptam às condições
edáficas dominantes (RENÕ, 1997).
Segundo Siqueira et al. (2001) as mudanças climáticas não agem somente sobre as
características físicas do planeta, mas têm ação também sobre o comportamento das plantas, afetando
as técnicas de manejo, o zoneamento agrícola, e consequentemente a produtividade das culturas. O
ambiente interfere diretamente na expressão gênica das plantas, deste modo, torna-se muito importante
o estudo dos efeitos dos fatores ambientais sobre espécies florestais tropicais, determinando a tolerância
ou a suscetibilidade destas quando se desenvolvem sob condições ambientais diversas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar como diferentes microclimas podem interferir na altura e
diâmetro do caule de diferentes espécies florestais nativas da Mata Atlântica.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado na área experimental do Departamento de Ciências Florestais e da
Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, da Universidade Federal do Espírito Santo
(CCAE-UFES), localizada no município de Jerônimo Monteiro, ES. A pesquisa foi desenvolvida em
casa de vegetação climatizada com controle de temperatura e umidade do ar.
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Foram utilizadas mudas de quatro espécies florestais Schinus terebinthifolius (aroeira);
Joannesia princeps (boleira); Senna macranthera (fedegoso) e Byrsonima sericea (murici). As mesmas
foram plantadas individualmente em vasos plásticos, com cerca de 21,5 litros de solo, previamente
adubado e corrigido, de acordo com a recomendação de adubação para a espécie.
As plantas foram cultivadas em dois ambientes, com diferentes valores de temperatura e
umidade relativa do ar, em cinco repetições. Os diferentes microclimas estabelecidos na casa de
vegetação foram:
a) Microclima 1: temperatura alta e umidade relativa baixa;
b) Microclima 2: temperatura média e umidade relativa alta.
Observa-se na Figura 1 a variação média de temperatura do ar e a variação média do DPV nos
dois microclimas ao longo de todo período experimental.

Figura 1 - Flutuação horária do déficit da temperatura média do ar e pressão de vapor do ar
registrado no interior de casa de vegetação, para os dois microclimas em Jerônimo Monteiro, ES. Fonte:
os autores.
O experimento foi montado em delineamento experimental inteiramente casualizado individual
para cada espécie. O experimento ocorreu com quatro espécies florestais nativas crescendo sob duas
condições ambientais diferentes contendo cinco repetições cada tratamento.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e quando significativas as médias
foram comparadas mediante o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, por meio do programa
estatístico Sisvar.
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3. Resultados
Na análise da variável diâmetro das plantas, houve interação para a espécie Fedegoso (Senna
macranthera). O resultado demonstrou que o diâmetro do caule foi maior no ambiente com alta
temperatura e umidade relativa baixa. Para as outras espécies, não houve interação significativa para
esta varíavel, como pode ser visto na Figura 2.
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Figura 2 - Diâmetro (cm) de: J. princeps, S. terebinthifolius, S. macranthera e B. sericea aos
60 dias de experimentação em casa de vegetação climatizada, com temperatura alta (Microclima 1) e
temperatura média (Microclima 2), em Jerônimo Monteiro. ES. Fonte: os autores.
Na avaliação da altura (Figura 3), a espécie Boleira (Joannesia princeps), teve resultado
diferente, indicando que para esta espécie o ambiente com temperaturas altas e umidade relativa do ar
baixa é um fator positivo para o crescimento em altura desta espécie. Para as outras espécies não houve
interação significativa, indicando que o ambiente não interfere na altura destas.
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Figura 3 - Altura (cm) de: J. princeps, S. terebinthifolius, S. macranthera e B. sericea aos 60
dias de experimentação em casa de vegetação climatizada, com temperatura alta (Microclima 1) e
temperatura média (Microclima 2), em Jerônimo Monteiro - ES. Fonte: Os autores.
4. Discussão
O microclima caracterizado por temperaturas médias e umidade relativa alta, e
consequentemente com menor déficit de pressão de vapor (DPV), foi limitante para o desenvolvimento
do diâmetro do caule para a espécie Fedegoso (Senna macranthera). Para Carneiro (1983), as plantas
que têm maior diâmetro tem mais chances de sobrevivência, pois tendem a uma maior capacidade de
desenvolvimento e de crescimento de novas raízes. As outras espécies não se diferenciaram
estatisticamente quanto ao diâmetro do caule, o que pode indicar que o ambiente não interfere no
crescimento destas espécies.
A espécie Boleira (Joannesia princeps), apresentou para a variável altura diferença estatística,
com redução de cerca de 35% da altura quando sob condições de baixa demanda atmosférica. Vilas
Bôas (2009) afirma que em sistemas agrosilvopastoris, o fator mais crítico para sobrevivência de árvores
em competição com capim braquiária é o crescimento em altura, portanto, representa um dos índices
mais seguros para avaliar se a espécie se adapta ou não ao local de plantio.
As espécies Schinus terebinthifolius e Byrsonima sericea, não tiveram diferenças
siginificativas para nenhuma das variáveis estudadas, desta forma pode-se inferir que estas têm maior
plasticidade fenotípica, ou seja, apresentam as mesmas taxas de desenvolvimento para diâmetro do caule
e altura nos diferentes ambientes estudados, o que pode ser um ponto positivo para estas se cultivadas
em locais com condições climáticas contrastamtes ao longo do ano.
5. Conclusões
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O ambiente com temperaturas médias e alta umidade relativa do ar interferiu negativamente sobre as
variáveis diâmetro do caule para a espécie Senna macranthera, e altura para a espécie Joannesia
princeps, indicando que o ambiente com alta demanda atmosférica foi um fator positivo para estas
espécies.
Os diferentes microclimas estudados não influenciaram as espécies Schinus terebinthifolius e
Byrsonima sericea.
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Resumo
A produção de mudas é uma etapa decisiva para a implantação de uma floresta. Entretanto,
devido a diversos fatores de ordem técnica, as perdas no setor de produção são bastante
relevantes. Dentre estes fatores está o descarte do substrato, que quando feito de forma errônea
favorece a proliferação de micro-organismos fitopatogênicos em viveiro. O objetivo desse
estudo foi detectar através de técnicas moleculares a diversidade microbiana em amostras de
substratos descartados no decorrer do processo de produção. Foram coletadas amostras em
diferentes fases de produção, em viveiros comerciais. Os produtos amplificados foram
submetidos à clivagem com enzimas de restrição HaeIII, e TaqI, para detecção de possíveis
polimorfismos entres as amostras por meio da técnica de PCR-RFLP. Foi possível verificar
diferenças entre as amostras de substratos, tanto em relação ao tamanho da região do DNA
amplificada, como em relação à presença de sítios de restrição. Os resultados encontrados
podem ser relevantes para o conhecimento da diversidade microbiológica em substrato.
Palavras-chave: PCR-RFLP; Fitopatologia Florestal; viveiro.

1. Introdução
O substrato é determinante para produção de mudas. O que torna necessário que o mesmo
apresente características físico-químicas e biológicas adequadas. Dentre as quais se destacam: baixa
densidade, estabilidade volumétrica, boa porosidade, elevada CTC, boa aeração e drenagem, e,
ausência de pragas, micro-organismos fitopatogênico e plantas invasoras. Além disso, é essencial que
seja de fácil preparo e de baixo custo (KRAZT, 2011).
É imperativo à qualidade das mudas produzidas que o substrato utilizado detenha e conserve
estas características desejáveis. Assim, por presumir-se que os substratos descartados durante o
processo de produção perderam tais características, raramente, tem-se reutilizado substratos em
viveiros comerciais.
Nesse sentido, a identificação e caracterização de micro-organismos em substratos descartados
se tornam fundamentais. Pois, alicerçam processo de controle de doenças em viveiros, além de
possibilitar a reutilização do substrato.
A aplicação de técnicas moleculares permite detectar e identificar micro-organismos em
ambientes naturais (COUTINHO et al., 1999; ROSADO, 2000; TIEDJE et al., 2001). Uma das
técnicas utilizadas para este fim é a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), que em conjunto com a
técnica RFLP (“Restriction Fragment Lenght Polymorphisms”) possibilita a detecção da diversidade
de micro-organismos em diferentes amostras.
Ao utilizar a técnica de PCR-RFL, após a amplificação do DNA por meio da PCR, os
fragmentos de DNA produzidos são clivados com uma ou mais enzimas de restrição. Ao final do
processo obtêm-se fragmentos de DNA que podem ser diferentes. Os polimorfismos observados
ocorrem em função das variações nucleotídicas existentes entre os indivíduos de uma mesma espécie,
ou entre indivíduos de espécies diferentes.
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo detectar via PCR-RFLP a diversidade
de micro-organismos, em amostras de substratos descartados em diferentes fases do processo de
produção de mudas de eucalipto.
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2. Material e Métodos
O presente estudo foi realizado no Laboratório de Genética e Biotecnologia Florestal (LGBF),
do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM), em Diamantina, Minas Gerais.
Inicialmente, foram coletadas amostras compostas de substratos em dois diferentes viveiros,
aqui denominados Viveiro “A” e Viveiro “B”. Em cinco diferentes fases do processo de produção de
mudas clonais de eucalipto: material “in natura” (pronto para uso), 1ª seleção das mudas (35 a 45
dias); 2ª seleção das mudas (60 a 70 dias), área de expedição, área de descarte (substrato velho).
As amostras foram coletadas em tubetes onde as mudas não se desenvolveram adequadamente
e/ou estavam senescentes (mudas que possuíam deformação foliar, menor número de folhas, aspectos
visuais de ataque por doenças, severa deficiência nutricional visual). Após a coleta, as mesmas foram
acondicionadas em sacos plásticos e armazenadas em freezer à ˗20 ºC.
Posteriormente, realizou-se a extração do DNA total das amostras com o conjunto de reagentes
FastDNA® SPIN Kit for Soil, conforme as recomendações do fabricante (MP Biomedicals). As
amostras de DNA total foram submetidas ao processo de amplificação de sequências genômicas, por
PCR, com o auxílio de pares de oligonucleotídeos iniciadores específicos para Eubactéria (63f, 1087r),
Rhizobactéria (Rhiz-63f, 1244r) e Fungos (ITS1f/ITS4r), de acordo com o protocolo de Singh et al.
(2006).
As reações de amplificação foram realizadas em solução composta por: 5µL de tampão 10X; 2
µL MgCl2 50 mM; 4 µL de dNTP 250 mM; 0,5 µL de Taq DNA polimerase 5 U/µL; 1 µL de cada um
dos oligonucleotídeos 63f, 1087r, Rhiz-63f, 1244r e 2 µL de cada um dos oligonucleotídeos
ITS1f/ITS4r; 2 µL das amostras de DNA; e, água ultra pura para um volume final de 50 µL. E, o
processo de amplificação foi realizado em um termociclador automático MyCycler (BioRAD) nas
seguintes condições térmicas: 95 oC por 5 minutos, 30 ciclos de 95 °C por 30 segundos, 55 °C por 30
segundos e 72 °C por 1 minuto; e, um único passo à 72 °C por 10 minutos.
As amostras que apresentaram resultado satisfatório de amplificação por PCR, foram
submetidas à clivagem com as enzimas de restrição HaeIII e TaqI, de acordo com o protocolo para
digestão de produtos de PCR fornecido pelo fabricante das enzimas (Termo Scientific). Para tanto, 10
µL de cada produto das amplificações foi adicionado a 2 µL de tampão 10x, 2 µL da enzima de
restrição e água ultra pura para um volume final de 20 µL. As soluções foram homogeneizadas, a
solução preparada para com a enzima HaeIII foi incubada a 37 ºC e a preparada para a enzima TaqI a
65 ºC.
A análise da qualidade e da concentração das amostras de DNA amplificado foi realizada
através da eletroforese em gel de agarose 1,5 %, em tampão TAE 1X (Tris-acetato, EDTA, pH 8,0),
corado com brometo de etídeo. As amostras foram preparadas com 5 µL do produto da PCR-RFLP,
adicionada de 1 μL de tampão de carregamento (0,025 % de azul de bromofenol e 50 % de glicerol).
Como padrão de peso molecular e de concentração foi aplicado no gel uma amostra de DNA contendo
fragmentos de tamanho conhecido, múltiplos de 1 kb (Termo Scientific). A eletroforese foi realizada
por 2h a 70 V. E, o gel foi visualizado sob luz UV, em transiluminador (Loccus Biotecnologia
Transluminator L. Pix).
3. Resultados e Discussão
A aplicação da técnica PCR-RFLP permitiu visualizar na análise por eletroforese em gel de
agarose (1,5 %) distintos padrões de bandas para as amostras analisadas e para os diferentes
iniciadores utilizados. Foi possível verificar polimorfismos quanto à quantidade, presença e
intensidade das bandas amplificadas e clivadas (Figura 1 e 2).
É possível, ainda, inferir que há micro-organismos pertencentes aos três grupos analisados
(Eubactéria, Rhizobactéria, Fungo) em todas as amostras de substratos descartados, nas cinco fases de
produção de mudas de eucalipto, nos dois viveiros comerciais avaliados. No entanto, a técnica
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empregada na análise molecular não permite determinar se tais micro-organismos são patogênicos ou
benéficos à espécie produzida.
As enzimas de restrição reconhecem e atuam sobre sequências específicas de DNA, e
catalisam ligações fosfodiéster entre dois nucleotídeos consecutivos ligados a determinadas bases
nitrogenadas (SWEENEY e DOBSON, 1998). Logo, os polifirmismos observados são resultado da
divergente constituição de nucleotídeos que ocorre entre as amostras analisadas, ao utilizar-se um
mesmo oligonucleotideo iniciador ou iniciadores diferentes.

Figura 1 - Análise por eletroforese em gel de agarose 1,5 % das amostras de substrato coletadas nas
diferentes fases de produção dos viveiros A e B, amplificadas e clivadas por PCR-RFLP mediante
emprego da enzima de restrição HaeIII. (M) Marcador molecular; 1 e 6 – amostras da área de descarte;
2 e 7 – amostras da área de expedição/3ª seleção; 3 e 8 – amostras de substrato in natura ; 4 e 9 –
amostras de substrato 1ª seleção ; 5 e 10 – amostras de substratos 2ª seleção (Fonte: Luana Martins).
A enzima HaeIII gerou fragmentos entre 250 e 750 pb, aproximadamente, para as
amplificações realizadas com os iniciadores específicos para Eubactérias, e de tamanho máximo
próximo a 500 pb para os iniciadores específicos para Rhizobactérias e Fungos (Figura 1).
Observaram-se maiores polimorfismos para os iniciadores específicos para Eubactérias e Fungos,
tanto entre os dois viveiros, quanto entre as amostras das diferentes fases de produção.
No que se refere aos iniciadores para Eubactérias ocorreram maiores diferenças especialmente
entre as amostras do viveiro “A”. Porém, o maior índice de polimorfismos foi gerado pela clivagem
dos fragmentos amplificados com o oligonucleotideo especifico para Fungos, o que permite inferir que
há uma maior diversidade de micro-organismos pertencentes a este filo. Dentre todas as amostras de
substrato, a amostra 3 do viveiro “A” é a mais díspar para este iniciador.
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Figura 2 - Análise por eletroforese em gel de agarose 1,5 % das amostras de substrato coletadas nas
diferentes fases de produção dos viveiros A e B, amplificadas e clivadas por PCR-RFLP mediante
emprego da enzima de restrição TaqI. (M) Marcador molecular; 1 e 6 – amostras da área de descarte; 2
e 7 – amostras da área de expedição/3ª seleção; 3 e 8 – amostras de substrato in natura ; 4 e 9 –
amostras de substrato 1ª seleção ; 5 e 10 – amostras de substratos 2ª seleção (Fonte: Luana Martins).
Por sua vez, a enzima TaqI gerou fragmentos entre 250 e 750 pb, aproximadamente, para as
amplificações realizadas com os iniciadores específicos para Eubactérias e Rhizobactérias, e
fragmentos de tamanho igual ou inferior a 250 pb para os iniciadores específicos para Fungos (Figura
2). Observa-se que os polimorfismos gerados para Eubactérias são os menos divergentes entre as
amostras dos dois viveiros. Com uma maior distinção entre as amostras do viveiro “A”,
principalmente, no que tange a intensidade das bandas.
Ao analisar os padrões gerados para o iniciador especifico para Rhizobactérias, verificou-se
pouca diferença entre as amostras do viveiro “A”, com leves divergências quanto a intensidade de
bandas, principalmente para a amostra 3. No que se refere ao viveiro “B”, no entanto, é possível
observar que a amostra 6 difere das demais em função da ausência de uma banda de,
aproximadamente, 750 pb.
As amostras obtidas pela amplificação com o iniciador específico para Fungos apresentaram
bandas mais intensas e mais largas que as observadas para os demais iniciadores. Onde se observa que
amostra 3 do viveiro “A” é a que mais se destaca das demais, quanto a diversidade de fungos.
O maior polimorfismo obtido ao utilizar iniciadores específicos para Fungos, nas amostras dos
dois viveiros analisados, permitiu inferir que as condições do viveiro (umidade, temperatura, etc.) e as
características físico-químicas do substrato proporcionam condições ideais de desenvolvimento para
micro-organismos desse filo, em detrimento dos demais.
A menor diversidade microbiológica observada para a amostra de substrato in natura do
viveiro “A” (amostra 3) pode estar relacionada a dois diferentes fatores. Ao considerar-se que o
substrato comercial pronto para uso deve possuir todas as características de qualidade, entende-se que
a menor diversidade de micro-organismos é um indício da ausência de organismos potencialmente
patogênicos ao eucalipto. Por outro lado, o aumento da diversidade ao longo dos processos de
produção não pode ser visto unicamente como um sinal de contaminação do substrato, mas, também,
como um indicativo de incremento da atividade microbiana em função dos processos biológicos e
bioquímicos desencadeados com o desenvolvimento das mudas de eucalipto.
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Assim, a presença de micro-organismos no substrato não delibera que o mesmo tenha perdido
suas características intrínsecas à produção de mudas de qualidade. Pois, tal fato não assegura a
presença de micro-organismos patogênicos capazes de afetar a produção da muda, caso seja
reutilizado no processo de produção.
As diferenças detectadas entre as amostras, entre as fases de produção e entre os dois viveiros
mostram que os diferentes tipos de substrato, a composição, características, e o manejo empregado nos
viveiros interferem diretamente na diversidade microbiológica desses substratos.
Diante do exposto, salienta-se a necessidade de estudos mais apurados que possibilitem
determinar se os micro-organismos presentes nestes substratos descartados constitui um entrave ao
reaproveitamento desse material.
4. Conclusões
A técnica de PCR-RFLP foi satisfatória para detecção da diversidade microbiológica em
amostras de substratos obtidos em diferentes fases de produção de mudas de eucalipto. E existem
diferenças entre os dois viveiros analisados quanto à diversidade de micro-organismos presentes nos
substratos.
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Resumo
A qualidade de vida no trabalho é um tema atual e cada vez mais presente nas atividades dos mais diversos
setores empresariais, de tal modo a ergonomia vem se tornando uma ferramenta que propícia a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores. Deste modo, objetivou-se neste estudo avaliar a postura corporal do
trabalhador na atividade subsolagem mecanizada para implantação florestal, visando a melhoria das condições
de conforto, segurança e saúde. O estudo foi realizado em uma empresa localizada no município de Arapoti, PR,
na atividade de subsolagem com uso de um trator-subsolador. A avaliação da postura corporal foi realizada por
meio de filmagens do posto de trabalho, identificando as posturas típicas adotadas pelo trabalhador, sendo os
dados analisados pelo método RULA (Rapid Upper-Limb Assessment). Os resultados mostraram a existência de
quatro posturas típicas adotadas pelo trabalhador nas atividades parciais de subsolagem propriamente dita e
manobra, com permanência de 63,1% e 36,9%, do tempo total do ciclo operacional. Foram identificadas duas
posturas típicas (SU2 e MN2) consideradas inadequadas ao trabalhador, ocasionadas pelas frequentes rotações
do tronco e pescoço, podendo causar no futuro tensões musculares, fadiga e dores. Os resultados mostraram a
necessidade da adoção de algumas medidas ergonômicas corretivas para a melhoria das condições de trabalho,
como introdução de pausas de recuperação e ginástica laboral.
Palavras-chave: Implantação Florestal; Posto de Trabalho; Saúde; Ergonomia.

1. Introdução
O preparo do solo para implantação florestal é de grande importância devido aos benefícios
para o desenvolvimento das plantas e suas vantagens operacionais, destacando a maior capacidade
produtiva, os menores riscos de esforços físicos e acidentes de trabalho e menor custo de produção,
além de contribuir para o crescimento da floresta e conservação do solo, sendo a subsolagem, a
principal operação adotada nas empresas florestais (SASAKI e GONÇALVES, 2005).
Apesar dos avanços tecnológicos ocorridos nas operações florestais no decorrer do tempo,
pouco tem sido feito em termos de tecnologia nas atividades de silvicultura quando comparadas com a
colheita da madeira. Na silvicultura, a maior parte das atividades são realizadas por meio de métodos
manuais e semi-mecanizado, demandando grande contingente de mão de obra e expondo os
trabalhadores a condições ergonômicas inapropriadas (BRITTO et al., 2015).
Segundo Machado et al. (2014), uma produtividade satisfatória está totalmente relacionada
com alguns requisitos básicos da operação. Apesar da atual importância do setor agrícola e florestal,
muitas máquinas não atendem aos requisitos básicos do ponto de vista ergonômico, sendo voltado para
projetos de otimização dos parâmetros operacionais, porém, expondo os trabalhadores às condições
adversas ao bem-estar, conforto, segurança e saúde (LEITE, 2015). E dentre alguns problemas
observados nas operações florestais, destaca-se os projetos inadequados em relação ao acesso, assento,
posto de trabalho, visibilidade, ruído, vibração, etc. das máquinas, podendo acarretar na adoção de
posturas inadequadas e movimentos repetitivos por parte dos trabalhadores durante a execução do
trabalho (FERNANDES et al., 2011).
Segundo Aguiar e Oliveira (2009), a postura incorreta e os movimentos repetitivos podem
causar aos trabalhadores lesões por esforços repetitivos (LER), caracterizado pela inflamação dos
tendões, articulações e ligamentos, sendo geralmente, manifestada nos membros superiores. Com isso,
os trabalhadores que desempenham atividades repetitivas, geram incapacidade em realizar as suas
tarefas, e consequentemente, acabam sendo afastados devido às doenças ocupacionais.
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Portanto, a avaliação ergonômica do trabalho, que segundo Iida e Guimarães (2016), utilizamse de diversas ciências e áreas de conhecimento, poderá contribuir para a melhoria das condições de
conforto, bem estar, segurança e saúde dos trabalhadores florestais.
Este trabalho objetivou avaliar as posturas típicas adotadas pelo trabalhador no posto de
trabalho em um trator-subsolador na atividade de subsolagem, visando a melhoria das condições de
conforto, segurança, saúde do trabalhador florestal.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado nas áreas operacionais de uma empresa florestal localizada no
munícipio de Arapoti, estado do Paraná, entre as coordenadas geográficas de latitude 24°09’28’’ S e
longitude e 49°49’37’’ W, com altitude média de 771 m. O clima da região é classificado como
temperado mesotérmico úmido (Cfb), com temperaturas médias no inverno de 18ºC e no verão de
22ºC e precipitação média anual de 1.386 mm. O solo predominantemente foi classificado como
Cambissolos associados com Argissolos e Latossolos e relevo ondulado.
A avaliação postural foi realizada com um trabalhador do sexo masculino, idade de 38 anos,
estatura de 1,69 m e massa corporal de 103 kg. O trabalhador estudado foi selecionado em conjunto
com a empresa por possuir experiência de cinco anos na atividade de subsolagem e capacidade média
de produção. Inicialmente, o trabalhador participante recebeu esclarecimentos sobre a pesquisa por
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em atendimento à
Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013).
Foi estudado um trator-subsolador utilizado na operação de subsolagem, da marca John Deere,
modelo 7195J, com motor de potência nominal de 143,4 kW, rodados de pneus com tração 4x4, e
equipado com subsolador adaptado pela a empresa com haste negativa (Figura 1).

Figura 1 – Trator-subsolador estudado (Fonte: Os autores, 2016).
Inicialmente foi realizado um estudo piloto da subsolagem para identificação do tempo de
permanência do trabalhador em cada postura típica nas atividades do ciclo de trabalho, definindo o
número mínimo de observações necessárias para obtenção de um erro de amostragem máximo de 5%
ao nível de 95% de probabilidade, conforme metodologia proposta por Barnes (1977). Com relação ao
estudo das posturas adotadas pelo trabalhador na subsolagem foram obtidos 86 ciclos operacionais,
caracterizado por uma linha completa de subsolagem, sendo necessários 15 ciclos operacionais.
O ciclo operacional da operação de subsolagem foi subdividido nas seguintes atividades
parciais: Subsolagem propriamente dita (SU), que referiu-se ao tempo consumido a partir da inserção
do subsolador no solo para realização da subsolagem, finalizando com a retirada do implemento ao
final da subsolagem de uma linha; e Manobra (MN): que referiu-se ao tempo consumido a partir da
retirada do implemento do solo ao final de uma linha para realização da manobra, finalizando com a
inserção do implemento no solo para reinício da subsolagem de nova linha.
Durante a coleta dos dados foram realizadas filmagens da operação de subsolagem, com uso
de câmeras tipo DVR com unidade gravadora e cartões de memória, que foram instaladas no interior
da cabina do trator-subsolador. As câmeras foram orientadas de modo a captar as posturas típicas
adotadas pelo trabalhador durante a execução do trabalho. Em seguida, foram selecionadas as posturas
típicas adotadas pelo trabalhador em cada atividade parcial com uso do software MSShow®.
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As posturas típicas adotadas pelo trabalhador foram avaliadas pelo método RULA – Rapid
Upper-Limb Assessment, por meio dos distúrbios com ênfase nos membros superiores (pescoço,
tronco, pernas, braços, antebraço e punho) proposto por McAtamney e Corlett (1993) (Figura 2).

Figura 2 – Escores dos segmentos corpóreos do método RULA. (Fonte: Adaptado de McAtamney &
Corlett, 1993).
Após o processamento dos dados, obteve-se um escore final para cada postura típica adotada
pelo trabalhador nas atividades parciais da subsolagem, conforme descrição apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 – Escore final método RULA. (Fonte: Adaptado por McAtamney e Corlett, 1993).
Pontuação
1 ou 2

Nível de ação
1

3 ou 4

2

5 ou 6

3

7

4

Intervenção
Postura aceitável.
Deve-se realizar uma observação.
Podem ser necessárias mudanças.
Deve-se realizar uma investigação.
Devem ser introduzidas mudanças.
Devem ser introduzidas mudanças imediatamente.

3. Resultados e Discussão
As posturas típicas adotadas pelo trabalhador no posto de trabalho do trator-subsolador na
execução da subsolagem e os respectivos resultados são apresentados na Tabela 2. Foram identificadas
duas posturas típicas adotadas pelo trabalhador em cada atividade parcial da subsolagem.
Considerando uma eficiência operacional média de 80%, constatou-se que, dentro da atividade
parcial de subsolagem propriamente dita, o trabalhador permaneceu 14,9% da jornada de trabalho
adotando a postura SU2, que foi considerada inadequada pelo método RULA. Tal fato ocorreu devido
às constantes rotações do tronco e pescoço do trabalhador durante a subsolagem, causada por
travamentos casuais da haste do subsolador em tocos existentes no terreno e pelo próprio hábito do
trabalhador em monitorar a execução da atividade. Portanto, ficou evidente a necessidade de
investigações em breve no método de trabalho, podendo tal postura inadequada ser corrigida pela
instalação de uma câmara junto ao subsolador que permite a visualização do trabalho diretamente da
cabina, bem como da introdução de pausas de recuperação distribuídas durante a jornada de trabalho.
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Tabela 2 - Posturas típicas adotadas e resultado da avaliação postural do trabalhador na subsolagem.
(Fonte: Os autores).

Postura Típica

Método RULA

Tempo médio de
permanência na postura
típica durante o trabalho
Tempo
Tempo(min)
(%)

Resultado

Diagnóstico

SU1

Pontuação: 3
Nível de Ação: 2

Necessárias mais
investigações
com possível
necessidade de
mudanças.

192,46

48,2

SU2

Pontuação: 5
Nível de Ação: 3

Necessárias
investigações
com mudanças
em breve.

59,39

14,9

MN1

Pontuação: 3
Nível de Ação: 2

Necessárias mais
investigações
com possível
necessidade de
mudanças.

104,53

26,2

MN2

Pontuação: 5
Nível de Ação: 3

Necessárias
investigações
com mudanças
em breve.

42,50

10,7

Em que: SU: Subsolagem; MN: Manobra

Em relação à atividade parcial de manobra, podemos observar que o trabalhador permaneceu
26,2% do tempo efetivo de trabalho na postura típica MN1, apresentando algum problema do ponto de
vista postural e sugerindo a necessidade de investigações quando possível. Já a postura MN2 adotada
pelo trabalhador foi considerada inadequada, com o trabalhador permanecendo nesta posição em torno
de 10,7% da jornada efetiva de trabalho. Tais problemas podem ser atribuídos às características do
talhão em termos de formato, onde normalmente é necessária a realização de diversas manobras com o
trator ao final da execução da subsolagem de uma linha.
É importante destacar que, o elevado tempo total (25,6%) de permanência do trabalhador
adotando posturas inadequadas (SU2 e MN2) na atividade de subsolagem, com frequentes rotações,
principalmente da coluna e do pescoço, poderá ser prejudicial à saúde no futuro, causando tensões nos
músculos lombares, fadiga e dores musculares (IIDA, 2005).
Paini et al. (2016) utilizando o método RULA na avaliação postural de operadores no
carregamento de madeira, verificou que todas as posturas típicas adotadas apresentaram risco
ergonômico, podendo causar danos à saúde no futuro e sugerindo maiores investigações.
Por fim, é importante citar o comentário de Iida e Guimarães (2016), que afirmam que a
permanência por longos períodos de tempo executando uma mesma atividade adotando posturas
estáticas acarreta maior exigência física, sendo prejudicial à saúde do trabalhador, sendo necessária a
adoção de medidas ergonômicas.
4. Conclusões
 Existem posturas adotadas pelo trabalhador na subsolagem considerada inadequada e de risco

médio, podendo no futuro causar danos à saúde e perdas de produtividade.
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 O trabalhador permaneceu um tempo significativo da jornada de trabalho adotando posturas

inadequadas, mostrando a necessidade de melhorias nos métodos de trabalho.
 A instalação de câmara de monitoramento no subsolador, a adoção de pausas de recuperação e
ginástica laboral distribuída durante a jornada de trabalho poderá contribuir para a melhoria das
posturas adotadas pelos trabalhadores florestais.
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Resumo
No Brasil, a maioria das espécies florestais nativas são propagadas por sementes estando o
sucesso da formação de suas mudas dependente do conhecimento do processo germinativo e da
qualidade das sementes utilizadas. O presente estudo teve por objetivo analisar as propriedades
físicas de três lotes de sementes de Moquiniastrum polymorphum por meio dos testes de
pureza, umidade, germinação e peso de mil sementes, juntamente com os equipamentos miniSAS e raios X. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Sementes do
Departamento de Ciências Florestais e no Laboratório de Análise de Sementes do
Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras, na cidade de Lavras-MG. As
coletas de sementes foram realizadas nas regiões de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Lavras
(MG) e Penápolis (SP), sendo classificado um lote para cada região. Após o beneficiamento
das sementes, os lotes foram caracterizados por meio dos testes de pureza, umidade,
germinação e peso de mil sementes. Concluiu-se que o teste de germinação e o peso das
sementes foram as avaliações iniciais recomendadas para a classificação qualitativa para
sementes de M. polymorphum. Os parâmetros avaliados pelo equipamento mini-SAS
apresentaram diferenças estatísticas entre os lotes de sementes, contudo, as médias não
diferiram significativamente, não sendo recomendado seu uso para a caracterização dos lotes
de M. polymorphum. A utilização do equipamento de raios X foi eficiente para avaliação
interna e para a determinação da qualidade física das sementes de M. polymorphum, sendo
recomendando o seu uso para caracterizar a qualidade do lote de sementes da espécie.
Palavras-chave: Sementes florestais; Gochnatia polymorpha; Cambará; Teste de
germinação; Mini-SAS; Raios X.

1. Introdução
O número de exemplares de espécies florestais nativas brasileiras com pouca ou nenhuma
informação literária ainda é grande, devido à enorme diversidade de espécies existentes nos
ecossistemas do nosso país. Utilizar espécies nativas regionais é um dos fatores que garantem o
aumento do sucesso de um reflorestamento ambiental, isso porque essas plantas ocorrem naturalmente
em condições de clima, hidrologia, topografia e solo semelhantes aos da área a ser reflorestada e,
consequentemente, já estão adaptadas e interagem adequadamente com a fauna e floral locais
(IVANAUSKAS et al., 2007).
A espécie florestal Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho, conhecida popularmente
como cambará ou candeia, é uma espécie pertencente à família Asteraceae, classificada como pioneira
e secundaria inicial, e pode ser encontrada em uma série de levantamentos florísticos naturais do
Cerrado e Mata Atlântica, porém é uma espécie pouco estudada sobre a produção de sementes e
mudas, a qual possui importantes características para composição inicial em reflorestamentos de áreas
degradadas (MACHADO et al., 2015). Segundo Carvalho (2003), a espécie M. polymorphum produz
anualmente grande quantidade de sementes, inclusas nos frutos e que não apresentam dormência. No
entanto, suas sementes perdem o poder germinativo rapidamente e sua germinação é
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consideravelmente baixa, estando entre 30 e 50%, porém a causa do seu baixo índice germinativo
ainda é pouco relatada.
O conhecimento sobre as características da germinação das espécies florestais representa a
base da silvicultura e do manejo sustentado. Dentre as tecnologias utilizadas no setor de sementes, o
equipamento SAS (Sistema de Análise de Sementes), desenvolvido pela empresa Tbit, vem ganhando
cada vez mais espaço, sendo uma ferramenta capaz de realizar análises visuais de sementes e processar
esses dados em diversas formas (gráficos, histogramas, tabelas), auxiliando nas distinções externas das
características das sementes (ANDRADE, 2014). Outra técnica na análise de sementes é o teste de
raios X, o qual possibilita obter informações relacionadas às estruturas internas, tais como a ocorrência
de sementes danificadas, mal formadas e vazias, as quais influenciam diretamente nos resultados de
germinação das sementes (CARVALHO et al., 2009; AMARAL et al., 2011).
As técnicas que buscam aperfeiçoar a qualidade em lotes de sementes têm por finalidade
selecionar material homogêneo e de elevado potencial fisiológico, garantindo assim o melhor
crescimento e estabelecimento das plantas em campo e sucessivamente, maior aceitação no mercado
consumidor e no uso para a implantação de florestas (AMARAL et al. 2011; BRASIL, 2009). Nesse
sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar as propriedades físicas de três lotes de sementes de M.
polymorphum por meio dos testes de pureza, umidade, germinação e peso de mil sementes, juntamente
com os equipamentos mini-SAS e raios X.
2. Material e Métodos
O estudo foi conduzido no Laboratório de Sementes do Departamento de Ciências Florestais e
no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de Agricultura, ambos pertencentes à
Universidade Federal de Lavras, localizada na cidade de Lavras-MG. As sementes de M.
polymorphum foram coletadas nas regiões de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Lavras (MG) e Penápolis
(SP), sendo classificados um lote para cada região. As coletas das sementes ocorreram entre os meses
de dezembro de 2014 e março de 2015, sendo realizadas diretamente nas árvores, e logo após esse
processo, foram mantidas em câmara fria (temperatura de 5ºC e 60% de umidade relativa do ar) em
sacos plásticos semipermeáveis.
Para caracterização dos lotes de sementes foram determinados os testes padrões de pureza,
umidade, germinação e peso de mil sementes, conforme as Regras para Análise de Sementes
(BRASIL, 2009). O teste de germinação foi realizado por meio de quatro repetições de 50 sementes
para cada lote. As sementes foram mergulhadas em hipoclorito de sódio (2,0 a 2,5% de cloro ativo)
diluído em água a uma concentração de 2%, por dois minutos, e em seguida foram enxaguadas em
água destilada. As amostras foram levadas para germinadores regulados à luz e temperatura constante
de 30°C, em caixas acrílicas (gerbox), tendo como substrato folhas de papel mata borrão umedecidas
com água destilada (duas vezes e meia o peso do papel). O resultado foi expresso em porcentagem
média de plântulas normais (crescimento normal e proporcional das estruturas essências).
Após a caracterização inicial dos lotes de sementes, foram utilizados dois equipamentos na
classificação e avaliação das sementes de M. polymorphum, sendo eles: raios X (Faxitron X-ray) e
mini-SAS (Sistema de Análise de Sementes). Na avaliação interna das sementes foi utilizado o
equipamento digital de raios X da marca Faxitron X-ray. A regulagem do equipamento ocorreu de
forma automática de acordo com o tamanho da semente. A visualização das características internas
permitiu classificar as sementes em três grupos: as cheias (apresentando embrião bem formado,
ocupando todo o interior da semente), as mal formadas (apresentando embrião ocupando apenas parte
da semente) e as vazias (ausência de embrião). O equipamento de raios X gerou imagens digitais,
sendo estas capturadas com o uso do software de análise no computador.
Para avaliação externa das sementes foi utilizado o equipamento mini-SAS. O equipamento é
composto por um módulo de captação e um software para análise dos dados. O módulo de captação
possui uma bandeja de acrílico na qual foram inseridas as sementes para a captura das imagens por
meio de duas câmeras fotográficas de alta resolução. Foram avaliadas seis características do lote das
sementes, para cada lote de sementes, sendo elas: cor dominante, área, diâmetro máximo, diâmetro
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mínimo, relação diâmetro máximo/mínimo e perímetro. Os dados foram submetidos à análise de
variância (ANOVA), por comparação de médias pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade,
com o auxílio do software SISVAR® 5.3.
3. Resultados e Discussão
As características originais dos lotes das sementes de M. polymorphum para umidade, pureza,
germinação e peso de mil sementes encontram-se presentes na Tabela 1. No teste de pureza, os
resultados variaram entre 30,80 a 43,48% de sementes puras, sendo o lote de Penápolis (SP) com a
maior porcentagem de pureza. O teste de umidade apresentou resultados próximos para os três lotes de
sementes, variando os resultados entre 7,78 a 8,56% de umidade.
Tabela 1 - Características originais dos testes de pureza, umidade, germinação e peso de mil sementes
dos lotes de sementes de M. polymorphum. (Fonte: os autores).
Pureza

Lotes

Umidade

Germinação

Peso de mil sementes

------------------%-----------------

g

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

35,58

7,78

0,00

0,2156

Lavras (MG)

30,80

8,56

0,00

0,2423

Penápolis (SP)

43,48

8,05

12,66

0,4350

No teste de germinação, apenas o lote de Penápolis (SP) apresentou sementes germinadas,
estando os lotes de Cachoeiro de Itapemirim (ES) e Lavras (MG) com resultados indicando ausência
de germinação (Tabela 1). Avaliando o peso de mil sementes, o lote que apresentou o maior valor
médio foi o de Penápolis, resultando quase o dobro do peso (0,4350 g) em relação aos de Cachoeiro de
Itapemirim (0,2156 g) e Lavras (0,2423 g) (Tabela 1).
Devido às diferenças encontradas no teste de germinação e no peso de mil sementes, foi
utilizado o equipamento mini-SAS para comparar se houve ou não diferenças externas entre os lotes
das sementes. Avaliando a cor dominante, o lote de Cachoeiro de Itapemirim apresentou média da cor
laranja, enquanto os lotes de Lavras e Penápolis, a cor preta. A área média das sementes variou de
0,0174 a 0,0252 mm², estando o maior resultado médio nas sementes do lote de Lavras. As dimensões
geométricas dos lotes de Cachoeiro de Itapemirim e de Penápolis apresentaram resultados médios
estatisticamente iguais para área, diâmetros e perímetro das sementes (Tabela 2).
Tabela 1 - Resultados médios das características externas cor dominante, área, diâmetro máximo,
diâmetro mínimo e perímetro dos lotes de sementes de M. polymorphum. (Fonte: os autores).
Lotes
Cachoeiro de
Itapemirim (ES)
Lavras (MG)
Penápolis (SP)

Cor
dominante

Área
(mm²)

Dmax
(mm)

Dmin
(mm)

Relação
Dmax/Dmin

Perímetro
(mm)

Laranja

0,174 b

3,065 b

0,604 b

5,064 b

7,351 b

Preta

0,252 a

4,058 a

0,674 a

6,020 a

9,473 a

Preta

0,187 b

3,191 b

0,652 ab

4,894 b

7,453 b

Onde: Dmax = diâmetro máximo, Dmin = diâmetro mínimo. Médias seguidas da mesma letra, na
coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.
De acordo com o resultado do teste de germinação apresentado na tabela 1, os dados gerados
pelo equipamento mini-SAS não indicaram diferença expressiva entre o lote de Penápolis com os
demais, não sendo recomendado verificar apenas as características externas para a avaliação
qualitativa das sementes de M. polymorphum.
Cada espécie apresenta características próprias para verificar o poder fisiológico de suas
sementes. Lopes et al. (2005) em seus estudos com sementes de Tibouchina granulosa, observaram
que o tamanho dos frutos e a coloração das sementes são indicadores do ponto de maturidade
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fisiológica. Adicionalmente, Martins e Silva (1997) relataram que o grau de umidade e a massa da
matéria seca foram os parâmetros que melhor caracterizaram a maturidade fisiológica em sementes de
Dalbergia nigra (Vell.). No presente estudo, o teste de germinação e o peso das sementes foram as
avaliações iniciais recomendadas para a classificação da qualidade dos lotes de sementes de M.
polymorphum.
A fim de verificar as estruturas internas dos lotes de sementes, utilizou-se o equipamento de
raios X. Por meio das imagens geradas foi possível classificar as sementes em três grupos: as vazias,
as mal formadas e as cheias. As sementes vazias caracterizaram-se pela visualização de imagens
escuras, pela ausência de massa interna nas mesmas. As sementes mal formadas ficaram caraterizadas
pela presença parcial de massa interna, sendo possível visualizar coloração clara em parte da semente.
Já a categoria das sementes cheias caracterizou pela totalidade das estruturas internas, resultando
assim, sementes de coloração clara, os quais os raios X não atravessaram o material.
Copeland (1976) relata que apesar do teste de raios X não ser específico para avaliar a
viabilidade de sementes, ele pode revelar a formação do embrião e danos morfológicos que afetam o
potencial fisiológico. Analisando os lotes de sementes do presente estudo pelo equipamento de raios
X, foi possível detectar a presença de grande número de sementes vazias, recebendo destaque os lotes
de Cachoeiro de Itapemirim e Lavras, os quais resultaram quase a totalidade de sementes vazias. Não
foram detectadas presença de ataque por insetos pelas imagens geradas pelo raios X (Figura 1).

A

B

C

Figura 1 - Análise das imagens geradas pelo equipamento de raios X para os três lotes de sementes de
M. polymorphum, sendo as linhas: A. Procedência Cachoeiro de Itapemirim (ES); B. Procedência
Lavras (MG); C. Procedência Penápolis (SP). (Fonte: os autores).
A literatura descreve inúmeros fatores que podem contribuir para a qualidade fisiológica de
diferentes lotes de sementes de uma mesma espécie. Segundo Carvalho e Nakagawa (2000), a
qualidade está associada a características relativas às propriedades genéticas, físicas, fisiológicas e
sanitárias das sementes e dos lotes. O vigor e deterioração são outros fatores que causam interferência
na qualidade das sementes, sendo que lotes da mesma espécie, variedade, idade cronológica e
porcentagem de germinação podem exibir comportamento variável, mesmo quando armazenados ou
semeados nas mesmas condições (HELMER, 1962). No presente estudo, as sementes foram coletadas
aleatoriamente nas árvores que estavam frutificando, não sendo realizada uma seleção das matrizes
superiores.
Pelas características apresentadas dos lotes de sementes e por meio das imagens geradas pelo
equipamento de raios X, foi possível verificar que o lote de Penápolis (SP) apresentou melhor
qualidade fisiológica que os demais. Vale ressaltar que, ainda são poucos os estudos relacionados à
espécie M. polymorphum, sendo importante demonstrar esses resultados para contribuir para a
produção de mudas, e com isso, refletir na aplicabilidade de técnicas de conservação, manejo e
recuperação dos ambientes naturais, bem como para o fornecimento de produtos para o setor
econômico da espécie.
4. Conclusões
O teste de germinação e o peso das sementes são as avaliações iniciais recomendadas para
classificação qualitativa para sementes de M. polymorphum.
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Os parâmetros externos avaliados pelo equipamento mini-SAS não são capazes de avaliar
qualitativamente as sementes de M. polymorphum, não sendo recomendado seu uso para a
caracterização de lotes.
A utilização do equipamento de raios X é eficiente para avaliação e determinação da qualidade
física das sementes de M. polymorphum.
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Resumo
A subsolagem é uma operação de preparo do solo que possibilita o melhor desenvolvimento das
plantas, podendo ainda promover modificações nos atributos físicos do solo, como a densidade
e a resistência à penetração. Este trabalho objetivou avaliar as alterações na resistência do solo à
penetração de raízes em um Latossolo Vermelho Distrófico de textura argilosa submetido a
diferentes profundidades de subsolagem para a implantação de povoamentos florestais. O estudo
foi realizado sob o sistema de preparo do solo composto por um V-shear acoplado ao subsolador
da marca Savannah, realizando a subsolagem nas profundidades de 40 e 50 cm (S-40 e S-50).
Foi avaliada a resistência mecânica do solo à penetração (RP) em duas etapas: após a operação
de colheita (AS) e após a subsolagem (OS), por meio de um penetrômetro de impacto. Os
resultados mostraram que a RP apresentou valores acima de 2 MPa em ambos os tratamentos
nas camadas superficiais (0 a 40 cm) antes da subsolagem. Foi observado que após a subsolagem
os valores de RP diminuíram significativamente em todos os tratamentos, não apresentando
valores restritivos ao crescimento radicular das plantas. Os valores médios de umidade não
influenciaram a RP entre os tratamentos.
Palavras-chave: Preparo de solo florestal; Compactação; Penetrômetro.

1. Introdução
A compactação do solo é um dos principais problemas enfrentados pelas empresas por ocasião
do estabelecimento de novos povoamentos florestais. Tal fato deve-se, principalmente, ao intenso
tráfego de máquinas da colheita de madeira na etapa anterior, que podem provocar alguns impactos no
ecossistema florestal e alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, com destaque
para o aumento da resistência do solo à penetração e perdas na produtividade futura dos povoamentos
florestais (DIAS JUNIOR et al., 2005; PINCELLI et al., 2014).
Ralisch et al. (2008), afirmam que a resistência do solo à penetração é um atributo físico muito
utilizado na avaliação da compactação do solo, pois apesar de fornecer uma indicação indireta, permite
avaliar, comparativamente, a sua variabilidade estrutural em diferentes sistemas de manejo e tipos de
solos. Além disso, a resistência do solo à penetração está relacionada aos diversos atributos indicadores
do grau de compactação, como a densidade e apresentando uma relação direta com o teor de argila e
densidade e inversamente com a umidade (ROSOLEM et al., 1999).
Na literatura, os autores citam diversos valores críticos de resistência do solo à penetração para
as culturas agrícolas e florestais, sendo a maioria variando de 1,5 a 4,0 MPa (ROSOLEM et al., 1999).
O valor de 2,0 MPa é muito citado como limite crítico (LC) que impede o crescimento radicular de
culturas agrícolas (LAPEN et al., 2004), enquanto o valor de 3 MPa é citado como limite restritivo (LR)
ao desenvolvimento do sistema radicular de espécies florestais (ZOU et al., 2000).
Atualmente, dentre as diversas técnicas de preparo solo disponível, cita-se a subsolagem, que
tem sido muito utilizada pelas empresas florestais, devido ação rompe as camadas compactadas do solo
diminuindo a sua resistência à penetração de raízes, aumentando a aeração e a drenagem interna do solo,
de modo a diminuir o escoamento superficial e o tempo de encharcamento (GROTTA et al., 2004).
Diante do exposto, este trabalho objetivou avaliar a resistência à penetração em um Latossolo Vermelho
distrófico submetido a duas profundidades de subsolagem para implantação de povoamentos florestais,
visando mostrar a importância deste parâmetro na avaliação dos efeitos dos sistemas de preparo, no
ambiente físico do solo e no crescimento das plantas.
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2. Material e Métodos
2.1 Caracterização da área de estudo
O estudo foi conduzido nas áreas operacionais de uma empresa florestal localizada no município
de Telêmaco Borba, estado do Paraná, entre as coordenadas geográficas de Latitude 24° 21’ 24” Sul e
Longitude 50° 37’ 18” Oeste. O solo da área de estudo foi classificado pela empresa como Latossolo
Vermelho distrófico (LVd), com relevo plano suave ondulado e, textura argilosa. Os valores de
densidade do solo (Ds) variaram entre 1,34 e 1,46 Mg m-3 nas camadas de 0 a 60 cm. O povoamento
existente na área de estudo anteriormente à realização da operação de subsolagem era constituído por
Eucalyptus grandis, com idade de corte de 10,5 anos, área basal 32,4 m² ha-1, espaçamento 3,0 x 2,5 m,
diâmetro altura do peito (DAP) médio de 23,4 cm e volume médio por hectare de 433 m³ ha-1. A coleta
dos dados foi realizada no período de junho a agosto de 2013.
2.2 Procedimento Amostral
O experimento foi realizado com delineamento em blocos completos casualizados, sendo três
blocos por tratamento. Os tratamentos foram definidos como as diferentes profundidades de
subsolagem: (S-40) – profundidade de subsolagem de 40 cm; e (S-50) – profundidade de subsolagem
de 50 cm.
A metodologia de amostragem adotada no estudo foi uma adaptação de Fessel (2003), que
consideraram cada linha de preparo do solo como uma unidade amostral composta. Sendo assim, foram
amostradas dez linhas de preparo de solo para cada tratamento, distribuído na área de forma sistemática.
Nessas linhas foram levantados quinze pontos, formando uma malha de 150 pontos amostrais. A posição
do ponto inicial da malha foi determinada pelo sorteio das distâncias aos carreadores. Somente as linhas
de preparo com mais de 200 m de comprimento foram consideradas no sorteio. As parcelas foram
instaladas a partir de uma distância mínima de 20 m dos carreadores, de forma a permitir a estabilização
do equipamento na execução da operação.
A resistência do solo à penetração (RP) foi determinada em dois momentos: antes da subsolagem
(AS) e após a subsolagem (OS), sendo obtidas em cinco linhas de amostragem. Em cada uma dessas
linhas foi alocado um transecto transversalmente ao sulco com o auxílio de uma trena, sendo composto
por seis pontos de coleta. Os pontos de coleta foram obtidos no ponto central do sulco (PC) e em dois
pontos à esquerda (P -20 e P -40) e dois à direita (P +20 e P+40) do sulco de preparo, com intervalos
equidistantes 20 cm entre si, além de um ponto localizado nas entrelinhas de sulco (PES).
2.3 Propriedades físicas do solo
Para determinação da umidade volumétrica (Uv) e densidade aparente do solo (Ds), foram
coletadas 10 amostras de forma aleatória por parcela com estrutura preservada, utilizando-se para tal,
um amostrador de solos e anéis volumétricos de 100 cm³, sendo obtidas no centro das camadas de 0 a
10; 10 a 20; 20 a 40 e 40 a 60 cm. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos
e mantidas sob temperatura de ± 5°C para realização das análises em laboratório. Foi utilizado o método
da umidade atual e do anel volumétrico para a determinação da umidade volumétrica e da densidade
aparente do solo, conforme metodologia proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA, 1997).
2.4 Avaliação da resistência do solo à penetração
Para avaliação da RP foi utilizado um penetrômetro eletrônico digital da marca Eijkelkamp,
modelo 06.15.SA, equipado com uma ponta em forma de cone, com ângulo de vértice de 60° e base de
1 cm² (11,28 mm de diâmetro nominal), sendo aplicado uma velocidade controlada de penetração de 2
cm.s-1, controlado por uma célula de carga para controle da força aplicada no momento da penetração.
A obtenção dos dados foi realizada conforme recomendações da Norma ASAE S 313 citado por
Balastreire (1990), sendo as leituras realizadas em intervalos de 1 cm até a profundidade de 80 cm,
obtendo-se duas leituras para cada ponto amostral, e posteriormente, usando-se o valor médio obtido
entre as duas leituras.
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Após a obtenção dos valores médios de RP, foi determinado em laboratório os valores de RP
maiores do que 2 MPa, limite crítico (LC) e valores maiores que 3 MPa, limite restritivo (LR), pois
autores citam que valores de 2,0 MPa impedem o crescimento radicular, sendo considerado valores
críticos (RP crítica) (LAPEN et al., 2004), enquanto 3 MPa como valor limite para o desenvolvimento
do sistema radicular de espécies florestais (ZOU et al., 2000).
2.5 Análise estatística
Os valores médios de Uv, Ds e RP obtidos nos diferentes momentos de subsolagem (AS e OS)
dos tratamentos S-40 e S-50 foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, as médias
foram comparadas pelo teste t a 5% de probabilidade, utilizando-se o Programa Statística 7.0.
(STATSOFT, 2004).
3. Resultados e Discussão
No tratamento S-40, a umidade do solo variou de 0,281 a 0,305 m3 m-3, no momento antes da
subsolagem (AS) e de 0,252 a 0,296 m3 m-3 após a realização da operação de subsolagem (OS) na
profundidade até 60 cm. Para o tratamento S-50, a umidade variou de 0,291 a 0,317 m3m-3 (AS) e de
0,265 a 0,294 m3m-3 (OS) na mesma profundidade. Os valores de Uv dos tratamentos S-40 e S-50
apresentaram diferença significativa entre os momentos de subsolagem AS e OS. Os valores médios de
densidade do solo variaram entre 1,34 e 1,46 Mg m-3 nas camadas de 0 a 60 cm para os momentos de
subsolagem AS e OS no tratamento S-40. Já no tratamento S-50, a densidade do solo variou entre 1,34
e 1,42 Mg m-3 nas camadas de 0 a 60 cm.
Os valores de densidade do solo não apresentaram diferença significativa entre os momentos
AS e OS para tratamentos S-40 e S-50, nas camadas de 0 a 60 cm. O maior valor de densidade, 1,43 Mg
m-3, foi encontrado na camada 10-20 cm no tratamento S-40 momento AS. Esses valores de Ds não
indicam compactação do solo na área de estudo, no entanto corroboram uma possível degradação da
estrutura do solo, a mesma deve ser observada para a implantação dos próximos povoamento na
área.Valores semelhantes foram encontrados por Souza et al. (2009), em um Latossolo Vermelho
argiloso em Guariba-SP, obtiveram valores de Ds entre 1,38 e 1,41 Mg m-3, respectivamente nas
camadas de 0 a 20 e 20 a 40 cm.
Os valores médios de resistência do solo à penetração (RP) obtidos nas camadas de 0 a 60 cm
no momento antes da subsolagem (AS) e após a subsolagem do solo (OS) pelo conjunto trator subsolador
na profundidade de 40 e 50 cm são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores médios de resistência do solo a penetração (RP) nos momentos antes (AS) e após a
subsolagem (OS) nos tratamentos S-40 e S-50. (Fonte: os autores).

Camada (cm)
0 – 10
10 – 20
20 – 40
40 – 60

AS
1,76 a
2,19 a
2,05 a
1,63 a

Camada (cm)
0 – 10
10 – 20
20 – 40
40 – 60

AS
1,59 a
2,41 a
2,22 a
1,64 a

Resistência do solo à penetração (MPa)
S-40
∆RP (%)
OS
-55,68
0,78 b
-45,66
1,19 b
-20,48
1,63 b
1,74 a
+6,32
S-50
OS
∆RP (%)
0,84 b
-47,16
1,40 b
-41,90
1,65 b
-25,67
1,62 a
-1,21

As diferenças entre os valores de RP nos momentos AS e OS em cada tratamento foram
apresentadas na coluna ∆RP % (Tabela 1). No S-40 observou-se uma variação de -55,68 a +6,32 % nas
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camadas de solo até 60 cm, sendo as maiores diferenças foram encontradas nas camadas de 0 a 40 cm.
Já no tratamento S-50, as diferenças entre os valores de RP (∆RP %), variaram de -47,16 % a -1,21 nas
camadas de 0 a 60 cm.
Antes da subsolagem na área de estudo (AS), os maiores valores de RP, 2,19 e 2,05 MPa e 2,41
e 2,22 MPa foram encontrados nas camadas de 0 a 40 cm de profundidade do solo nos tratamentos S40 e S-50 respectivamente (Tabela 1). Tal fato pode ser relacionado à intensidade do tráfego das
máquinas de colheita de madeira que houve anteriormente na área de estudo. Froehlich et al. (1980),
enfatizaram que a compactação causada pelas máquinas florestais tinham maior intensidade próximo à
superfície e decrescia rapidamente em profundidade. Lopes et al. (2011), afirmam que a determinação
dos valores de RP no campo é fortemente influenciada pelas condições do manejo do solo e pela
intensidade de tráfego das máquinas, sendo dependente da umidade do solo.
Após a subsolagem na área de estudo (OS), todos os valores médios de RP apresentaram redução
significativa quando comparados ao momento AS para ambos os tratamentos até a camada de 40 cm.
Essa redução significativa pode ter ocorrido em função da profundidade de trabalho da haste do
subsolador nos tratamentos em questão. As curvas resultantes dos valores médios de RP, nas diferentes
profundidades e pontos amostrais do solo, nos momentos AS e OS dos tratamentos S-40 e S-50 são
apresentados na Figura 2.
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Figura 1 – Valores médios de resistência do solo à penetração (RP) nos momentos antes (AS) e após a
subsolagem (OS) nos tratamentos S-40 e S-50. Em que: Pontos amostrais = Ponto Central do sulco (PC),
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Ponto 20 cm à direita (P+20), Ponto 40 cm à direita (P+40), Ponto 20 cm à esquerda (P-20), Ponto 40
cm à esquerda e Ponto Entre Sulco (PES); Limite Crítico (LC); Limite Restritivo (LR). (Fonte: os
autores, 2016).
No momento OS, observa-se uma maior variação nos valores de RP, podendo destacar três tipos
de comportamento dos pontos amostrais, PC, P+20 e P-20; P+40 e P-40; PES. Os valores médios de RP
desses pontos não ultrapassaram o LC nos tratamentos S-40 e S-50.
Os pontos PC, P+20 e P-20 do momento OS, apresentaram maior redução nos valores de RP
nas camadas superficiais (0 40 cm) quando comparado ao momento AS, para ambos os tratamentos. Já
os pontos P+40 e P-40 apresentaram menor redução nos valores de RP. O ponto PES não observou-se
alteração nos valores de RP entre os momentos AS e OS de cada tratamento.
As curvas dos pontos PC, P+20 e P-20 momento OS, em ambos os tratamentos mostraram que
tais locais foram aqueles que apresentaram uma redução mais significativa nos valores de RP. Tal fato
se deve à proximidade dos pontos amostrais do centro do sulco, onde a atuação da haste do subsolador
foi maior, provocando maior revolvimento do solo nestes locais. Tal fato é importante no
estabelecimento das mudas na etapa seguinte do plantio, pois quanto maior a área de solo revolvido
melhor será o ambiente para estabelecimento e desenvolvimento das mudas. Prevedello et al. (2013),
avaliando o efeito dos métodos de preparo do solo na densidade, na resistência do solo à penetração e
no desenvolvimento inicial das raízes e parte aérea do Eucalyptusgrandis, observaram que os
tratamentos que receberam mobilização resultaram em redução da RP.
Por fim, observa-se uma redução menos acentuada dos valores de RP nos pontos P+40 e P-40
de ambos os tratamentos nas camadas superficiais do solo (40 cm). Essa menor redução pode ser
explicada pela maior distância dos pontos amostrais do centro do sulco, sofreram menos influência da
haste do subsolador.
4. Conclusões
Os valores médios de Ds não indicaram compactação do solo na área de estudo pelo tráfego das
máquinas de colheita florestal e preparo do solo.
Ambos os tratamentos promoveram a redução dos valores de RP nas camadas superficiais do
solo para abaixo do limite crítico de 2 MPa.
O tratamento com subsolagem a 50 cm foi o que apresentou os menores valores de RP em
profundidade (até a camada 80 cm), sendo o mais indicado para implantação de povoamentos florestais.
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Resumo
Apesar da demanda crescente por mudas de espécies florestais nativas, a coleta de sementes
para produção das mesmas ocorre, frequentemente, sob escassos critérios de qualidade. Em
vista disto, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial fisiológico e caracterizar a biometria
de sementes provenientes de matrizes de A. pyrifolium, uma espécie nativa da Caatinga,
tolerante a solos encharcados ou erodidos. Foram selecionadas 11 matrizes de uma população
natural, das quais as sementes foram coletadas para serem avaliadas biometricamente e por
meio das seguintes variáveis fisiológicas: germinação, primeira contagem, IVG, comprimento
e massa seca de plântula. Considerando-se as variáveis de vigor analisadas, observa-se
classificação das matrizes em até quatro níveis de vigor de sementes. Da mesma forma, as
variáveis biométricas observadas demonstraram diferenças significativas entre as sementes das
matrizes. As matrizes A89 e A95 produzem lotes com as sementes mais vigorosas, porém os
lotes provenientes das matrizes A90, A91, A93, A97 e A98 foram considerados de vigor
intermediário e também são indicadas para coleta de sementes de Aspisdorperma pyrifolium na
área em estudo.
Palavras-chave: Viabilidade; Vigor; Sementes florestais; Caatinga.

1. Introdução
O pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) é uma planta com ocorrência ampla no bioma
caatinga nos estados do nordeste até o sul da Bahia, alcançando o norte do estado de Minas Gerais; é
geralmente encontrado na zona do sertão baixo, nas várzeas e baixios argilosos, meias encostas de solo
de tabuleiro, alguns rochosos, ou entre pedras e rochedos. É uma planta decídua, xerófita e heliófita,
adaptável aos diferentes tipos de solos, tolerante a condições encharcadas e com capacidade de
adaptação em solos erodidos (LORENZI, 2002; MAIA, 2004).
Em consequência da crescente procura por espécies florestais nativas, há uma maior demanda
de especificações da qualidade das sementes utilizadas em sua propagação. No entanto, a propagação
de espécies florestais depara-se com diversos entraves em razão do limitado conhecimento que se tem
sobre as características fisiológicas, morfológicas, ecológicas e genéticas de suas sementes
(GONZALES 2007). Desta forma, testes de germinação e vigor são utilizados com o objetivo avaliar
seu o potencial fisiológico, o qual corresponde a sua capacidade em apresentar desempenho
satisfatório quando expostas a diversas condições ambientais.
Além da avaliação fisiológica, a caracterização biométrica dos frutos de uma espécie fornece
informações importantes para a conservação dos recursos naturais e para avaliação da variabilidade
genética intrapopulacional de uma espécie. Análises biométricas permitem também estudar a interação
entre fatores genéticos e ambientais, e as informações geradoras podem ser utilizadas em programas
de melhoramento (VIEIRA, F. A. & GUSMÃO, E., 2010).
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial fisiológico e caracterizar
biometricamente sementes provenientes de matrizes de A. pyrifolium.
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2. Material e Métodos
Uma população natural de A. pyrifolium, localizada no município de Soledade/PB (7º 7’ 22’’ S;
36º 19’ 33’’ W) foi utilizada para seleção de matrizes, as quais produzissem frutos íntegros e em
quantidade satisfatória ao estudo. Foram selecionadas 11 matrizes, georreferenciadas, e seus frutos
foram coletados, sendo acondicionados em sacos plásticos e encaminhados ao Laboratório de
Sementes Florestais/UAECIA/UFRN.
No Laboratório de Sementes Florestais, procederam-se as avaliações biométricas de 100
sementes de cada matriz, determinando o comprimento (mm), a largura (mm) e a espessura (mm), com
auxílio de um paquímetro, além da massa (mg) de cada semente, o qual foi determinado em balança
analítica. Foi contabilizado também o número de sementes por fruto para cada lote avaliado.
Após as avaliações biométricas o material foi beneficiado, removendo as alas das sementes e
determinando seu grau de umidade através do método da estufa 105±3 °C (BRASIL, 2009).
As sementes foram imersas em solução de detergente (5 gotas/100 ml de água) durante cinco
minutos e enxaguadas em água destilada até a remoção completa do detergente. A seguir, foram
imersas em solução hipoclorito de sódio a 2% durante 2 minutos e enxaguadas em água destilada até a
remoção total dos resíduos (BRASIL, 2013). Foram realizados os seguintes testes:
- Germinação: as sementes foram dispostas sobre papel toalha (tipo Germitest®) umedecido com água
destilada com 2,5 vezes o seu peso seco, organizado em forma de rolo e acondicionado em câmara de
germinação tipo Biochemical Oxygen Demand (B.O.D) regulada a temperatura constante de 25 °C.
Foi contabilizado o número de plântulas normais conforme os critérios determinados pelas Regras
para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), obtidas no 13° dia após a semeadura, sendo os resultados
expressos em porcentagem;
- Primeira contagem da germinação: realizada ao terceiro dia após a semeadura, sendo contabilizada a
porcentagem de sementes germinadas;
- Índice de velocidade de germinação: foi contabilizado diariamente o número de sementes
germinadas e calculado conforme equação proposta por Maguire (1962);
- Emergência: conduzido em canteiros experimentais a sol pleno. As sementes foram semeadas com a
região do eixo embrionário voltada para baixo a uma profundidade de 2 cm. O delineamento
experimental adotado foi o de blocos ao acaso, constituído de quatro repetições com 50 sementes para
cada lote. Foram consideradas plântulas emersas aquelas que apresentaram os cotilédones sobre o
substrato, sendo os expressos em porcentagem;
- Índice de velocidade de emergência: contabilizado diariamente o número de plântulas emergidas e
calculado conforme equação proposta por Maguire (1962).
- Comprimento de plântulas: mensurou-se as plântulas normais obtidas durante o teste de germinação,
com auxílio de régua graduada em centímetros, sendo os resultados expressos em cm.plântula-1.
- Massa seca de plântulas: utilizou-se as plântulas provenientes do teste de germinação, as quais
tiveram seus cotilédones removidos e em seguida foram acondicionadas em sacos de papel em estufa
regulada à 80 °C durante 48 horas, sendo os resultados expressos em mg.plântula-1.
Os dados obtidos foram analisados através do software estatístico Assistat® (Versão 7.7. beta,
2016). Os dados dos testes fisiológicos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliação da
normalidade e à ANOVA para comparação das médias entre as diferentes populações, sendo as
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médias dos tratamentos comparadas através do teste de Scott-Knott a 1% (P<0.01) e a 5% (P<0.05) de
probabilidade.
3. Resultados e Discussão
O teste realizado para determinar o grau de umidade das sementes de A. pyrifolium constatou
que as sementes pertencentes aos onze lotes avaliados apresentaram entre 6,4 e 8,7% de umidade
(Tabela 1).
Tabela 1. Grau de umidade (%), germinação (%), primeira contagem (%), índice de velocidade de
germinação (IVG) de sementes, comprimento (cm) e massa seca (mg) de plântulas de Aspidosperma
pyrifolium Mart. provenientes de 11 matrizes localizadas no município de Soledade/PB. (Fonte:
Ferrari et al, 2016).
LOTES

Grau de
Umidade (%)

Germinação
(%)**

Primeira
Contagem (%)**

IVG**

A 88
A 89
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
A 97
A 98
CV (%)

8.7
7.2
6.9
7.4
7.0
6.9
6.7
6.6
6.8
6.4
6.9
-

45 d
96 a
93 a
69 c
72 c
83 b
48 d
97 a
86 b
95 a
67 c
9.82

19 d
69 a
56 b
46 b
54 b
35 c
31 c
49 b
73 a
24 d
48 b
17.94

7.78 c
14.19 a
14.90 a
11.57 b
11.44 b
10.36 b
7.1 c
13.34 a
13.72 a
10.86 b
9.85 b
11.75

Comprimento de
Plântulas
(cm.plântula^-1)**
7.25 c
9.68 a
8.20 b
7.20 c
6.51 d
7.97 b
6.05 d
9.01 a
10.17 a
9.29 a
6.04 d
9.43

Massa Seca de
Plântulas
(mg.plântula^-1)**
265.6 d
681.8 a
725.2 a
356.0 c
363.3 c
501.4 b
221.3 d
714.7 a
697.9 a
565.8 b
346.5 c
13.23

**Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott ao
nível de 1% de probabilidade (P < 0.01).

No teste de germinação (Tabela 1), observou-se superioridade na porcentagem das sementes
germinadas pertencentes aos lotes A 89, A90, A 95 e A 97, não diferindo estatisticamente entre si, no
entanto apresentando valores superiores quando comparado aos resultados dos demais lotes. Dentro da
mesma espécie, existem variações individuais entre árvores devido às influências ambientais durante o
desenvolvimento das sementes e à variabilidade genética. A alta variabilidade genética devido ao
estádio relativamente selvagem, sem domesticação, aliado à alogamia, têm sido apontadas como as
causas da grande variação no processo germinativo de sementes de espécies florestais nativas do
Brasil (KAGEYAMA et al., 2003).
Para a variável primeira contagem (Tabela 1), observou-se superioridade na porcentagem de
germinação durante a primeira contagem para as sementes dos lotes A 89 e A 96, com 69 e 73% das
sementes germinadas, respectivamente, diferindo estatisticamente dos demais lotes e podendo ser
caracterizados como lotes de alto vigor. Os lotes A 90, A 91, A 92, A 95 e A 98 apresentaram valores
interpostos e foram caracterizados como lotes de vigor intermediários. Enquanto os lotes A 88 e A 97
apresentaram valores inferiores, 19 e 24% das sementes, respectivamente, sendo caracterizados como
lotes de vigor baixos.
Os resultados do índice de velocidade de germinação (Tabela 1) demonstram que houve
superioridade do IVG para as sementes pertencentes aos lotes A 89, A90, A 95 e A 96. Valores
intermediários foram observados para os lotes A 91, A 92, A 93, A 97 e A 98. Os lotes A 88 e A 94
apresentaram valores inferiores aos demais lotes. A redução do IVE está entre os primeiros sinais de
redução do vigor, o que explica a eficiência dos testes que avaliam a velocidade de germinação em
detectar diferenças sutis de qualidade entre lotes com germinação semelhante (MARCOS FILHO,
2015).
Para a variável comprimento de plântula (Tabela 1), observou-se que as plântulas originadas
das sementes pertencentes aos lotes A 89 (9,69 cm), A 95 (9,01 cm), A 96 (10,17 cm) e A 97 (9,29
cm) apresentaram comprimento médio superior e diferindo estatisticamente dos demais lotes. Os lotes
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A 90 e A 93 apresentaram valores intermediários, 8,20 e 7,97 cm, respectivamente. Enquanto os lotes
A 88, A 91, A 92, A 94 e A 98 apresentaram os menores valores para esta variável.
A quantificação da massa seca das plântulas de A. pyrifolium demonstrou que as plântulas
originadas das sementes pertencentes aos lotes A 89, A 90, A 95 e A 96, foram capazes de produzir
maior biomassa acumulada, diferindo estatisticamente dos demais lotes.
Considerando-se as variáveis de vigor analisadas, observa-se classificação das matrizes em até
quatro níveis de vigor de sementes. Em povoamentos naturais de Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex A.
DC.) Standi. (SANTOS et al., 2009) e Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz (LIMA et al.,
2014) foi reportado uma grande variação na germinação e no vigor entre as sementes das diferentes
matrizes amostradas, a qual foi atribuída à influência ambiental durante o desenvolvimento das sementes e à variabilidade genética.
A caracterização biométrica das sementes de Aspidosperma pyrifolium pertencentes aos
diferentes lotes estudados (Tabela 4), constatou que para a variável comprimento da semente os lotes
A 88, A 90, A 95, A 96 e A 97 apresentaram os maiores valores médios, variando entre 16.84 mm (A
97) e 17.42 mm (A 96) e diferindo estatisticamente dos demais lotes. Em contra ponto, a variável
largura da semente diferenciou estatisticamente apenas o lote A 96 dos lotes A 89, A 91 e A 92, o qual
apresenta sementes com 16.26 mm em média. Assim, as sementes de A. pyrifolium apresentam
valores médios para medidas de largura variando entre 16.26 mm (A 96) e 12.31 (A 91).
Tabela 4. Valores médios para as variáveis comprimento, largura, espessura e massa das sementes de
Aspidosperma pyrifolium pertencentes a 11 matrizes localizadas no município de Soledade/PB. (Fonte:
Ferrari et al, 2016).
LOTES

Comprimento** (mm)

Largura* (mm)

Espessura** (mm)

Massa/semente**
(mg)

A 88

17,25 a

15,0 ab

0,77 a

88,5 abc

A 89

15,14 de

13,34 a

0,75 a

97,6 ab

A 90

17,17 a

15,38 ab

0,61 abc

109,1 a

A 91

14,86 ef

12,31 a

0,67 abc

66,5 c

A 92

15,11 def

13,01 a

0,76 a

76,9 bc

A 93

14,29 f

13,79 ab

0,51 cd

96,1 ab

A 94

15,84 cd

16,29 ab

0,44 d

78,7 bc

A 95

17,13 a

15,19 ab

0,68 ab

107,9 a

A 96

17,42 a

16,26 b

0,58 bcd

109,8 a

A 97

16,84 ab

16,40 ab

0,55 bcd

89,2 abc

A 98

16,07 bc

14,86 ab

0,43 d

87,3 abc

CV (%)
2.13
8.23
10.65
13.02
* As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal Wallis ao nível
de 5% de probabilidade (p < 0.05).
** As médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 1%
de probabilidade (p < 0.01).

A espessura das sementes de A. pyrifolium dos diferentes lotes observados constatou
que aquelas pertencentes aos lotes A 88, A 89 e A 92 diferiram estatisticamente daquelas
pertencentes aos lotes A 93, A 94, A 96, A 97 e A 98. As sementes pertencentes ao lote A 88
apresentaram maior valor para esta variável e possuem espessura média de 0,77 mm,
enquanto àquelas pertencentes ao lote A 98 apresentaram menor valor e possuem em média
0,43 mm de espessura (Tabela 4).
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Ao analisar massa fresca das sementes de A pyrifolium (Tabela 4) dos lotes estudados
constatou-se que aquela pertencente aos lotes A 90, A 95 e A 96 apresentou valores
superiores e diferiu estatisticamente daquelas pertencentes aos lotes A 91, A 92 e A 94, sendo
os valores médios para esta variável compreendidos entre 107,9 mg para o lote A 95 e 109,8
mg para as sementes pertencentes ao lote A 96.
As variáveis biométricas avaliadas para as sementes demonstraram variação entre as
matrizes estudadas. Embora as matrizes estejam dentro de uma mesma população natural as
variações podem ser decorrentes de influências ambientais e do fenótipo de cada indivíduo.
O comprimento das sementes apresentou variação entre 14,29 mm (A 93) e 17,42 mm
(A 96). A largura das sementes variou entre 12,31 mm (A 91) e 16,40 mm (A 97). A
espessura das sementes variou entre 0,43 mm (A 98) e 0,77 mm (A 89). Em relação à massa
das sementes houve variação entre 66,5 mg (A 91) e 109,8 mm (A 96).
4. Conclusões

As matrizes A89 e A95 produzem lotes com as sementes mais vigorosas, porém os
lotes provenientes das matrizes A90, A91, A93, A97 e A98 foram considerados de vigor
intermediário e também são indicadas para coleta de sementes de Aspisdorperma pyrifolium
na área em estudo.
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Resumo
A dormência de sementes é uma característica comum em um bom número de espécies
florestais, sendo um fator limitante na propagação das mesmas por meio de sementes. Sendo
assim, é necessário o estudo de métodos eficientes para eliminar a dormência existente nas
sementes e acelerar o processo de germinação. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito de diferentes métodos de quebra de dormência na germinação de Adenanthera
pavonina L. Foram utilizados os seguintes tratamentos: T1 (imersão em água na temperatura de
100ºC por 1 minuto), T2 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 2 minutos), T3
(imersão em água na temperatura de 100ºC por 3 minutos), T4 (imersão em ácido sulfúrico por
1 minuto), T5 (escarificação mecânica com lixa nº 80) e T6 (controle). Foi testada também a
germinação em dois fotoperíodos, um com 12 h e o segundo com 0 h de luz. Utilizou-se o
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 6 com quatro repetições.
Maiores percentagens de germinação foram observadas nos tratamentos com escarificação
mecânica e imersão em ácido sulfúrico. Não foram encontradas diferenças de percentagem de
germinação entre os fotoperíodos de 0h e 12h na espécie estudada. Concluiu-se que as
sementes de Adenanthera pavonina L. apresentam maiores percentuais de germinação quando
submetidas à escarificação mecânica e que a luminosidade não exerce influência sobre a
germinação dessa espécie.
Palavras-chave: Carolina; Tratamentos pré-germinativos; Fotoperíodo.

1. Introdução
A espécie Adenanthera pavonina L. pertencente à família Fabaceae é popularmente conhecida
como Tento-vermelho, Olho-de-dragão, Carolina e Sagauê. É uma árvore pioneira de rápido
crescimento, em fase adulta pode atingir até 20 metros de altura, possui relevante aspecto econômico
quanto a sua madeira de excelente qualidade e suas sementes são bastante utilizadas no artesanato
(RODRIGUES et al., 2009). Seus frutos caracterizam-se como vagens marrons, estreitas, achatadas e
espiraladas, que ao se abrir expõe sementes duras, vermelhas, globosas e achatadas, o tamanho é de
aproximadamente 10 x 12 mm (PELAZZA et al., 2011).
Assim como grande parte das espécies florestais, esta apresenta sementes com dormência,
fenômeno pelo qual as sementes mesmo apresentando viabilidade e as condições ambientais
favoráveis à germinação, deixam de germinar. Este fenômeno de dormência advém de uma adaptação
das espécies em condições ambientais em que se reproduzem. Este mecanismo é comum nas espécies
florestais, sendo um recurso utilizado para que as sementes sobrevivam por longos períodos,
germinando na estação mais propícia ao desenvolvimento da plântula, buscando, através disto, a
perpetuação da espécie (FERNANDES; VIEIRA, 1997; FINCH-SAVAGE; LEUBNER-METZGER,
2006).
Existem três tipos de dormência em sementes: dormência imposta pelo tegumento, dormência
devido ao embrião (subdesenvolvido ou subdiferenciado) e dormência devido a substâncias
promotoras e inibidoras. A dormência imposta pelo tegumento, comum em sementes da família
Leguminosae, tem trazido problemas aos viveiristas na formação de mudas (BEWLEY; BLACK
1994).
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A dormência do tipo tegumentar impede o processo qual ocorre a embebição da semente e
posteriormente a sua germinação. E o mesmo é observado nas sementes de Adenanthera pavonina L. o
que sugere o uso de técnicas de tratamentos pré-germinativos para superação da dormência
(MANTOAN et al., 2012).
Existem diversos métodos adotados para a superação da dormência tegumentar das sementes,
dentre eles, a escarificação mecânica, uma técnica simples, prática e de baixo custo, mas deve ser
realizada de maneira adequada para que não ocorra danos com as sementes e altere seu potencial
germinativo, outros métodos como tratamento com ácido sulfúrico e a imersão em água quente
também são utilizados. Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar diferentes
métodos de quebra de dormência nas sementes de Adenanthera pavonina L. em dois fotoperíodos.
2. Material e Métodos
O experimento foi realizado no laboratório de sementes da Universidade Estadual de Goiás –
Câmpus Ipameri. Para a instalação e condução do experimento, foram colhidos frutos de cinco
árvores, dos quais foram obtidas, aproximadamente, 700 sementes. A coleta foi realizada na região de
Morrinhos, Goiás no mês de julho de 2016. As sementes foram lavadas em água corrente e secas,
imediatamente após a coleta. Após a colheita, as sementes foram acondicionadas em sacos de plástico
para o transporte.
Logo após a etapa de coleta, foram aplicados seis tratamentos de quebra de dormência: T1
(imersão em água na temperatura de 100ºC por 1 minuto), T2 (imersão em água na temperatura de
100ºC por 2 minutos), T3 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 3 minutos), T4 (imersão em
ácido sulfúrico por 1 minuto), T5 (escarificação mecânica com lixa nº 80) e T6 (sementes intactas sem
tratamento). Foi testada também a germinação em dois fotoperíodos, um com 12 h e o segundo com 0
h, de luz.
Para o grupo controle foram utilizadas sementes intactas, colocadas para germinar na presença
e na ausência de luz. Já na escarificação química foi utilizada a metodologia proposta por Fernandes e
Vieira (1997), onde as sementes foram deixadas durante 1 min, imersas em ácido sulfúrico 100%.
Após este período, as sementes foram colocadas em água corrente por aproximadamente 1h, para a
retirada do ácido.
A escarificação mecânica foi efetuada atritando-se levemente a porção basal da semente,
utilizando lixa n° 80. Para o tratamento de imersão em água a diferentes temperaturas, as sementes
foram colocadas em água quente na temperatura de 100°C, nos seguintes tempos 1, 2, 3 min (LOPES
et al., 2006).
Todas as sementes foram tratadas com hipoclorito de sódio a 1% para evitar qualquer tipo de
contaminação. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 6 (dois
fotoperíodos e seis metodologias de superação de dormência), com quatro repetições.
O teste de germinação foi realizado seguindo as Regras para Análise de Sementes - RAS
(BRASIL, 2009). As sementes foram colocadas sobre papel tipo “Germitest” umedecidos com água
destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco, os quais, cada repetição foi acondicionada
em caixa gerbox, com 20 sementes. O critério utilizado para a detecção de sementes germinadas foi à
protusão da radícula (FERREIRA, 2007). As sementes foram avaliadas durante 17 dias, até a
estabilização do processo de germinação, em seguida foram calculados o percentual de germinação.
Os dados de germinação foram submetidos ao teste de Bartley, para a verificação da
homogeneidade dos dados, e por apresentarem homogeneidade foram submetidos ao teste de Tukey a
5% de significância, utilizando oprograma estatístico ASSISTAT (SILVA, 2009).
3. Resultados e Discussão
Não houve interação significativa entre os tratamentos de superação de dormência e
fotoperíodo (p>0,05). Entretanto, ao analisar os fatores separadamente, foi possível verificar diferença
estatística entre os tratamentos de superação de dormência (Figura 1).
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% Germinação

O tratamento de escarificação mecânica (T5) proporcionou maiores valores de percentagem de
germinação, sendo observados 80% de germinação para esse tratamento quando submetido em
fotoperíodo de 0h e 70% em estufa com fotoperíodo de 12h. O tratamento em imersão em ácido
sulfúrico por 1 minuto apresentou o segundo maior percentagem de germinação atingindo 30%
quando submetido ao fotoperíodo de 0h e 35% no fotoperíodo de 12h. As sementes submetidas a
temperatura de 100ºC nos três níveis de tempo testados não apresentaram germinação, tal fato pode
estar relacionado com a possível morte do embrião em função da alta temperatura.
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Figura – 1: Percentagem de germinação (G%) em sementes de Adenanthera pavonina L, submetidas
a diferentes tratamentos para superação de dormência: T1 (imersão em água na temperatura de 100ºC
por 1 minuto), T2 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 2 minutos), T3 (imersão em água na
temperatura de 100ºC por 3 minutos), T4 (imersão em ácido sulfúrico por 1 minuto), T5 (escarificação
mecânica com lixa nº 80) e T6 (controle). UEG, Ipameri, GO, 2016. *Médias seguidas pelas mesmas
letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. (Fonte: os
autores).
Os resultados deste trabalho corroboram com Ribeiro et al. (2009) que em seu estudo
comprovaram que os tratamentos com escarificação mecânica e ácido sulfúrico em que a Adenanthera
pavonina L. demonstraram-se superiores aos demais, apresentando maior eficiência quanto ao
percentual de sementes germinadas. O que pode ser explicado pela provável ruptura total ou parcial do
tegumento da semente, o que possibilitou a entrada de água, proporcionando o processo de germinação
uma vez que, os tratamentos com imersão em água quente e controle não apresentaram resultados
satisfatórios.
Mantoan et al. (2012) também afirmam em seus trabalhos com Adenanthera pavonina L. que a
utilização de ácido sulfúrico, assim como escarificação mecânica são procedimentos eficazes para
espécies da família Fabaceae, ressaltando também que os testes devem ser realizados de forma
cuidadosa para evitar danos ao embrião de modo a proporcionar maior viabilidade germinativa.
Com relação à luminosidade, não foram encontradas diferenças significativas entre os dois
fotoperíodos analisados (0h e 12h) para a variável percentagem de germinação, sendo uma espécie que
apresenta sementes fotoblásticas neutras, que germinam tanto na presença quanto na ausência de luz.
(Tabela 1).
Tabela 1 – Percentagem de Germinação (%G) de sementes de Adenanthera pavonina L. submetidas
aos fotoperíodos de 0 e 12 horas. (Fonte: os autores).
Fotoperíodo (horas)
0
12

%G
19,2 a
17,5 a
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* Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey a 5% de significância.
4. Conclusões
Com base nos testes, o método de escarificação mecânica e aplicação de ácido sulfúrico foram
os mais eficazes para a superação da dormência de sementes de Adenanthera pavonina L.
O método de quebra de dormência submetidos em temperatura não é eficaz na germinação de
sementes de Adenanthera pavonina L.
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Resumo
Dentre os tratos silviculturais o espaçamento é um dos mais importantes, pois influencia o crescimento, produção
e custos do povoamento, a biomassa obtida destes povoamentos pode variar de acordo com as características
edafoclimáticas, idade e entre as espécies florestais. Neste contexto estudos que relatem a produção de biomassa
para diferentes espécies e os correlacione com tratos silviculturais, como o espaçamento, são importantes pois irão
refletir na produtividade das plantas. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do espaçamento de plantio
na produção de biomassa aérea de um híbrido de Eucalyptus grandis W.Hill x Eucalyptus camaldulensis Dehnh,
com 4,7 anos, no município de Jataí- GO. O experimento foi conduzido empregando-se o delineamento em blocos
casualizados, com três repetições e seis tratamentos com espaçamentos variando de 3,0 m x 0,5 m a 3,0 x 3,0 m.
Para a determinação da biomassa foi utilizada uma árvore de cada parcela, selecionada pelo diâmetro a altura do
peito médio da parcela, derrubada e cubada pelo método de Smalian e com os resultados foi calculado o volume.
Após foram retirados discos com casca de 3,0 – 5,0 cm de espessura nas posições do tronco: 0% (base), 25%, 50%,
75% e 100% da altura comercial e realizado a avaliação da densidade da madeira, a biomassa da madeira foi obtida
pela multiplicação do volume pela densidade da madeira. As análises estatísticas foram realizadas por meio da
ANOVA e sendo procedido posteriormente a análise de regressão. Para árvores individuais a maior produção de
biomassa foi obtida em espaçamentos mais amplos.
Palavras-chave: Espaçamentos adensados; Eucalipto; Produção de biomassa

1. Introdução
O espaçamento de plantio influencia o crescimento individual das plantas, interfere no
crescimento conjunto, na produção, além de intervir na qualidade da madeira produzida, na idade de
corte, e consequentemente nos custos de produção (SILVEIRA et al., 2014). O espaçamento atua sobre
o crescimento de um povoamento e pode ser controlado eficientemente pelo silvicultor, refletindo na
qualidade da madeira (BERGER et al., 2002) neste contexto, a biomassa obtida pode ser utilizada como
fonte energética podendo gerar combustíveis sólidos, líquidos e gasosos (NOGUEIRA e LORA, 2000).
Esta biomassa pode ser obtida através do uso de espécies do gênero Eucalyptus, este apresenta uma

grande capacidade de adaptação, rápido desenvolvimento, alta produtividade e ainda uma vasta
diversidade de espécies (MORA e GARCIA, 2000) que permitem um ciclo de corte relativamente
curto e elevada produtividade (SCHUMACHER e POGGIANI, 1993).

Apesar da alta produtividade do eucalipto, segundo Schumacher e Caldeira (2001) a acumulação
de biomassa pode variar de acordo com as características edafoclimáticas e idade, entre as espécies
florestais, bem como de ecossistema para ecossistema, como dentro de um mesmo ecossistema (VIERA
et al., 2013), sendo necessários estudos que abordem a produção de biomassa para diferentes espécies,
e correlaciona-la com tratos silviculturais, como o espaçamento, que irá refletir na densidade de plantio
e consequentemente na competição e produtividade entre as plantas. Neste contexto, o presente estudo
objetivou avaliar a produção de biomassa de madeira de um híbrido de Eucalyptus grandis W. Hill. x
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., com 4,7 anos de idade em seis densidades de plantio.
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2. Material e Métodos
O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Goiás, Regional
Jataí (REJ), localizada no município de Jataí, sob coordenadas 17º 56' 10" S e 51º 43' 40" O, com altitude
de 662,86 metros. O experimento foi instalado em um povoamento implantado com um híbrido de
Eucalyptus grandis W. Hill. x Eucalyptus camaldulensis Dehnh., clone 1277, com 4,7 anos de idade. O
delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com 6 tratamentos que foram os espaçamentos de: 3,0
m x 0,5 m, 3,0 m x 1,0 m, 3,0 m x 1,5 m, 3,0 m x 2,0 m, 3,0 m x 2,5m e 3,0 m x 3,0 m, com três
repetições, totalizando 18 parcelas experimentais.
Para determinação da biomassa de cada componente da parte aérea foi derrubada uma árvore de
cada tratamento, totalizando a derrubada de 3 árvores pertencentes à mesma classe diamétrica, que
representavam o diâmetro médio da parcela conforme o método de Sturges, descrito por Finger (1992).
As árvores foram abatidas a 10 cm da superfície do solo, para a mensuração da biomassa da madeira, a
determinação do volume do fuste sem casca foi adaptada de Mello e Gonçalves (2008), em seguida para
a determinação da densidade foram retirados discos de madeira com casca de 3,0 - 5,0 cm de espessura,
das alturas de 0% (local de abate), 25%, 50%, 75% e 100% (3 cm de diâmetro com casca) da altura
comercial das árvores. Os discos foram utilizados para o cálculo da densidade básica da madeira,
determinada pela norma NBR 11941-02 (ABNT, 2003). O valor da estimativa da biomassa de madeira
foi obtida pela multiplicação do volume pela respectiva densidade básica da madeira.
Após esta etapa procedeu-se a análise de variância (ANOVA) com o auxílio do programa
estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta (SILVA, 2016) seguido do teste F ao nível de 5% de significância,
para verificar diferença entre os tratamentos, após a comprovação da diferença procedeu-se a análise de
regressão ao nível de 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Nos espaçamentos mais amplos nota-se que a biomassa de madeira de árvore individual (Figura
1) aumentou gradativamente com o aumento da área útil por planta, onde o espaçamento de 9,0 m²/planta
apresentou a maior produção de biomassa de árvore individual, cerca de 152,78 kg/árvore, ocorrendo o
inverso á medida em que se reduziu á área útil por planta, o espaçamento mais adensado de 3,0 m x 0,5
m, com a área de 1,5 m²/planta apresentou uma produção de biomassa de 58,88 kg/árvore. A produção
de biomassa para os espaçamentos reduzidos foi em média 46,50 kg/árvore inferior aos espaçamentos
mais amplos.

Biomassa (kg/árvore)

160,00

120,00
y = 60,6816 +10,9070 x

80,00

R² = 0,866 CV (%)= 26,14
40,00

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

Espaçamento (m²/planta)

9,0

Figura 1- Produção de biomassa de madeira de árvore individual de Eucalyptus grandis W. Hill. x
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. em diferentes espaçamentos de plantios, em Jataí-GO, 2016. (Fonte:
os autores).
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A diferença de produção entre o espaçamento mais adensado e o mais amplo foi de cerca de
61,51%. Resultados semelhantes ao deste estudo foram encontrados por Leles et al. (2001) estudando a
produção e alocação de matéria seca em Eucalyptus aos 52 meses de idade obtiveram que espaçamentos
mais amplos geraram uma maior produção de matéria seca de árvore individual, esta decrescendo á
medida em que o espaçamentos entre plantas tornaram-se mais adensados. A diferença de produção
média foi de 39% para Eucalyptus camaldulensis e Eucalyptus pellita considerando-se todos
espaçamentos. Entretanto, a maior produção de madeira foi obtida nos espaçamentos mais adensados,
devido a alta produção de raízes finas e de galhos mais grossos nos espaçamentos mais amplos,
resultando em uma diferença entre os extremos de 195% na produção de madeira.
Esta maior produção de biomassa por árvore individual obtida neste estudo, pode estar
relacionada a maior área útil por planta, diminuindo a competição por água, luz e nutrientes. Oliveira
Neto et al. (2003) em Eucalyptus camaldulensis aos 32 meses de idade, relatam que os maiores valores
de biomassa da parte aérea, por árvore, ocorreram em razão da reduzida competição entre plantas em
densidades populacionais mais baixas.
A maior densidade populacional ocasiona a maior competição espacial entre plantas, para
Guilherme (2000) a competição gerada entre grupos de plantas que ocupam o mesmo local em um
determinado período de tempo ocasiona uma redução no crescimento das espécies, tanto em
combinações intra como interespecíficas. Os arranjos equidistantes de plantas minimizam o autosombreamento e retardam o início da competição intraespecífica por recursos do solo, levando a uma
eficiência máxima na captura e uso de recursos (ZANINE e SANTOS, 2004).
Com o tempo a quantidade de madeira estocada em um determinado sítio tende a se igualar para
os diferentes espaçamentos, com a estagnação do crescimento em plantios mais densos ocorrendo em
idades mais jovens e nos plantios com espaçamentos mais amplos ocorrendo em idades mais avançadas
(MULLER et al., 2005).
4. Conclusões
A produção de biomassa por árvore individual aumentou de maneira linear a medida em que se
aumentou a área útil por planta.
A produção de biomassa para os espaçamentos reduzidos foi em média 46,50 kg/árvore inferior
aos espaçamentos mais amplos. Esta maior produção de biomassa por árvore individual obtida neste
estudo, pode estar relacionada a maior área útil por planta, diminuindo a competição por água, luz e
nutrientes entre as plantas.
5. Agradecimentos
Á Universidade Federal de Goiás pela concessão da bolsa.
Referências
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11941-02 - Determinação
da densidade básica em madeira. Rio de Janeiro, 6 p., 2003.
BERGER, R. et al. Efeito do espaçamento e da adubação no crescimento de um clone de Eucalyptus
saligna Smith. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 12, n. 2, p.75-87, 2002.
FINGER, C. A. G. Fundamentos de biometria florestal. Santa Maria: UFSM/CEPEF/FATEC, 1992.
269 p.
GUILHERME, F.A.G. Efeitos da cobertura de dossel na densidade e estatura de gramíneas e da
regeneração natural de plantas lenhosas em mata de galeria, Brasília-DF. Cerne, v. 6, n.1, p. 60-66,
2000.

645

LELES, S. P. S. et al. Crescimento, produção e alocação de matéria seca de Eucalyptus camaldulensis
e E. pellita sob diferentes espaçamentos na região de cerrado, MG. Scientia Forestalis v. 59, n.59, p.
77-87, 2001.
MELLO, S. L. M.; GONÇALVES, J. L. M. Equações para estimar a biomassa da parte aérea e do
sistema radicular em povoamentos de Eucalyptus grandis em sítios com produtividades
distintas. Revista Árvore, Viçosa, v. 32, n. 1, p. 101-111, 2008.
MORA, A. L.; GARCIA, C. H. A cultura do eucalipto no Brasil. São Paulo: SBS, 2000. 112p.
MULLER, M. D. et al. Avaliação de um clone de eucalipto estabelecido em diferentes densidades de
plantio para produção de biomassa e energia. Biomassa & Energia, v. 2, n. 3, p. 177-186, 2005.
NOGUEIRA, L.A.H.; LORA, E.S. Dendroenergia: fundamentos e aplicações. Brasília: ANEEL
2000.
OLIVEIRA NETO, S. N. et al. Produção e distribuição de biomassa em Eucalyptus camaldulensis dehn.
Em resposta adubaçào e ao espaçamento1. Revista Árvore, v. 27, n. 1, 2003.
SCHUMACHER, M. V.; CALDEIRA, M. V. Estimativa da biomassa e do conteúdo de nutrientes de
um povoamento de Eucalyptus globulus (Labillardière) subespécie maidenii. Ciência Florestal, Santa
Maria, v. 11, n. 1, p. 45-53, 2001.
SCHUMACHER, M. V.; POGGIANI, F. Produção de biomassa e remoção de nutrientes em
povoamentos de Eucalyptus camaldulensis Dehnh, Eucalyptus grandis hill ex Maiden e Eucalyptus
torelliana F. Muell, plantados em Anhembí, SP. Ciência florestal, Santa Maria v. 3, n. 1, p. 21-34,
1999.
SILVA, F. de A. S. ASSISTAT versão 7.5 beta. Campina Grande, PB: DEAG: CTRN: Universidade
Federal de Campina Grande Campus de Campina Grande, PB, 2016.
SILVEIRA, E. R. et al. Efeito do espaçamento de plantio na produção de madeira e serapilheira de
Eucalyptus dunni na região sudoeste do paraná. Revista Técnico-científica do Crea, Curitiba, v. 2, n.
1, p.1-9, 2014.
VIERA, M. et al. Dinâmica de Decomposição e Nutrientes em Plantio de Eucalyptus urophylla ×
Eucalyptus globulus no Sul do Brasil. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 20, n. 3, p. 351-360, 2013.
ZANINE, A. M.; SANTOS, E. M. Competição entre espécies de plantas–uma revisão. Revista da
FZVA, v. 11, n. 1, 2004.

646

Biomassa e estoque de carbono em um povoamento de Pinus elliottii, no sul
do Brasil.
Dione Richer Momolli1, Mauro Valdir Schumacher1, Grasiele Dick1, Huan Pablo de Souza1, Aline
Aparecida Ludvichak1, Gian Carlos Poleto1
1

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: dionemomolli@gmail.com

Resumo
A estimativa da biomassa e do estoque de carbono em espécies florestais arbóreas é uma
informação de grande valia, para que se possa entender a importância dos ecossistemas
florestais no ciclo global do carbono. O presente trabalho teve por objetivo quantificar a
biomassa e estoque de carbono em um povoamento de Pinus elliottii, com 30 anos de idade,
localizado no município de Santa Maria-RS. A biomassa e o estoque de carbono totais
encontrados foram de 197,1 e 88,7 Mg ha-1 respectivamente. O tronco, formado pela madeira e
casca, armazena 70% do carbono.
Palavras-chave: fixação de CO2; carbono orgânico; efeito estufa.

1. Introdução
Com a crescente demanda por matéria-prima oriunda de produtos e sub-produtos florestais,
aliada a pressão sócio-ambiental, torna-se cada vez mais essencial levantamentos do estoque de
carbono e dinâmica dos remanescentes (estágio de sucessão, regeneração) para florestas nativas, além
do estoque de madeira (potencial energético, celulose) em plantios comerciais.
Concomitante a intensificação das atividades industriais, a exploração de áreas naturais
(florestas nativas), pelo avanço das fronteiras agrícolas e pecuária, tem causado desiquilíbrios no
ecossistema, entre eles, elevação do estoque de carbono na atmosfera por meio da emissão de CO2.
Uma serie de medidas, tem sido tomadas por líderes mundiais, entre os mais conhecidos o Rio92, no qual previa que países industrializados estabilizassem suas emissões do gás causador do efeito
estufa (ROCHA, 2003). Já em 97, o chamado Protocolo de Quioto, propôs não apenas a estabilização
dessas emissões, como também uma meta de redução de 5,2% entre 2008 e 2012.
Nesse aspecto, as florestas servem na captura e fixação do carbono em seus componentes da
biomassa, uma vez que depois de incorporado, o carbono deixa de estar presente na atmosfera
(CALDEIRA et al., 2003). Segundo a FAO (2004), a estimativa de biomassa e o estoque de carbono,
torna-se uma ferramenta indispensável no monitoramento para que projetos de carbono possam ser
propostos. Para que as estimativas dos estoques não incorram a erros, há a necessidade de se realizar
estudos quanto a estrutura de fixação do mesmo na biomassa vegetal. Rochadelli (2001), concluiu que
há variações do teor de C nos diferentes componentes de Mimosa scabrella Benth. Dallagnol et al.
(2011), estudando Araucaria angustifólia, Populus deltoides, Pinus taeda, Eucalyptus grandis e
Mimosa scabrella, observou diferenças significativas no teor de C, tanto em nível de espécies quanto
nos diferentes componentes das mesmas.
O presente estudo teve por objetivo estimar a biomassa e o estoque de carbono em um
povoamento de Pinus taeda com 30 anos de idade.
2. Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido em um povoamento de Pinus elliotti, aos 30 anos de idade, no
município de em Santa Maria - RS. De acordo com a classificação climática de Koeppen, Santa Maria
registra uma precipitação média de 1500 mm, sendo a mesma bem distribuída ao longo dos meses, sua
temperatura média é de 19,2 C. Segundo EMBRAPA (2006), o solo da área de estudo classifica-se
como Argissolo Bruno – Acinzentado Alítico típico, com textura média e relevo de suave a ondulado.
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Para o trabalho, realizou-se a demarcação de três parcelas de 10 m x 20 m. O povoamento de
Pinus elliottii, possuía espaçamento de plantio de 3,0 m x 2,5 m. Nas parcelas, com o auxílio de uma
fita diamétrica, foram medidos todos os diâmetros a altura do peito (DAPs).
A estimativa da biomassa de cada árvore medida, foi obtida através do modelo Y= b 0 db de
Lisboa, (2015), onde Y= biomassa (Kg ha-1); b0: coeficiente d: diâmetro altura do peito (DAP).
Para a quantificação do carbono, utilizaram-se os valores dos teores encontrados por Dallagnol
et al. (2011), sendo para madeira do fuste, acículas, galhos, casca e raízes de 45,36; 45,10; 44,16;
44,68 e 43,98 % respectivamente.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1, observa–se o valor de biomassa e de carbono estocado nos diferentes
componentes do Pinus elliottii. A biomassa total foi de 197 Mg ha-1 enquanto o Carbono foi de 88,7
Mg ha-1. Balbinot et al. (2003) em um inventário realizado com a espécie de Pinus teada aos 5 anos de
idade, no estado do Rio Grande do Sul, encontrou uma produção de biomassa e de carbono de 41,5 e
18,8 Mg ha-1 respectivamente. Esses resultados evidenciam que quanto mais velho o povoamento,
maior será a biomassa aportada, por consequência, maior será o carbono fixado.

Tabela 1- Biomassa e estoque de Carbono em Pinus elliottii aos 30 anos em Santa Maria-RS.

Componentes

Biomassa

Mg ha-1

Carbono

Madeira

122,92

Acículas

14,23

6,41 (7,2)

Galhos

18,46

8,15 (9,2)

Casca

16,67

7,44 (8,4)

Raízes

24,86

10,93 (12,3)

Total

197,15

88,71 (100)

55,75 (62,6)*

Fonte: os autores

* Valores entre parênteses representam o percentual de Carbono nos diferentes componentes da biomassa.
Com relação ao percentual de carbono, podemos observar que a maior parcela, 62,6%
corresponde à madeira do fuste, as acículas por sua vez, representaram apenas 7,2% do total. Balbinot
et al. (2003), em estudo realizado aos 5 anos de idade com plantio de Pinus teada, encontrou
percentual inferior da madeira no total de carbono estocado, 44%. Segundo Caldeira et al. (2000), as
florestas apresentam 2 estágios de armazenamento de carbono: o primeiro em que o povoamento
recém implantado cresce sem competições, investindo na parte aérea, principalmente as copas e
fazendo com que carboidratos sejam canalizados a essa finalidade. O segundo período ocorre
competição que por sua vez reduz a área de copa, passando a árvore a investir no crescimento em
diâmetro e na produção de madeira.
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4. Conclusões
A biomassa, principalmente do componente madeira do tronco, das árvores de Pinus elliottii
são um importante dreno do carbono que se encontra na atmosfera.
Os componentes formadores da biomassa acima do solo, contribuem com a maior parte do
carbono estocado, cerca de 88%.
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Resumo
O cultivo de Oliveira no Brasil foi introduzido em quase todos os estados, predominando no Rio Grande
do Sul, onde são cultivados cerca de 600 hectares e suas perspectivas são positivas para o avanço desta cultura. O
estudo da mesofauna é fundamental, pois contribuem na decomposição e ciclagem de nutrientes tornando-se
importante para o delineamento da atividade microbiana. Desta forma, o estudo objetivou avaliar a composição e
diversidade da mesofauna edáfica no período do inverno em um cultivo de Oliveira, localizado no município de
Formigueiro, RS. O estudo foi realizado em duas áreas de cultivos com diferentes idades e cultivares. A
amostragem da mesofauna foi realizada mensalmente, nos meses de junho, julho e agosto de 2016, retirando-se
10 amostras de solo por tratamento. O tratamento um compreende uma área homogênea de cultivo que abrange
somente uma cultivar, e o tratamento dois uma área heterogênea, consistindo de quatro cultivares. As amostras
coletadas foram colocadas em funis de Berlese, onde permaneceram por um período de sete dias. A fauna extraída
foi armazenada em álcool 70%, e na sequência, foram triadas e identificadas em laboratório com auxílio de um
estereomicroscópico. Foram coletados um total de 2717 indivíduos, no período de junho, julho e agosto de 2016,
distribuídos em nove grupos taxonômicos. Não houve diferença significativa entre as médias de abundância e
diversidade. Conclui-se que Acari, Collembola e Hymenoptera são os grupos mais frequentes e que não há
diferença significativa na diversidade da fauna entre os diferentes tratamentos.
Palavras-chave: Fauna Edáfica; Olea europaea L.; Entomologia Florestal.

1. Introdução
A oliveira (Olea europaea L.) pertence à família Oleaceae, onde incluem-se cerca de 30 gêneros,
como o Fraxinus, Ligustrum, Syringa e Olea (GOBBATO, 1945). Nas Américas, a cultura da oliveira
foi introduzida, primeiramente, no México, nos Estados Unidos e no Peru, difundindo-se para o Chile e
a Argentina (OLIVEIRA et al., 2012). Já no Brasil, a oliveira foi introduzida em quase todos os estados
da federação, ocorrendo com mais frequência nos estados das regiões Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) (COUTINHO et al., 2009). Os
plantios de Oliveira no Rio Grande do Sul chegam a aproximadamente 600 hectares e suas perspectivas
são positivas para o avanço desta cultura (COUTINHO et al. 2009).
A fauna de solo é bastante diversificada e contribui de forma positiva na decomposição e na
ciclagem de nutrientes tornando-se importante para a manutenção e delineamento da atividade
microbiana (KATAGUIRI, 2006). Segundo Wardle e Lavelle (1997), a fauna edáfica pode ser
classificada em microfauna, mesofauna e macrofauna, sendo que cada grupo desempenha funções
diferentes no sistema solo-serrapilheira.
A mesofauna é constituída de animais com diâmetro corporal entre 100 μm a 2 mm, cujos grupos
são: Acari, Araneida, Chilopoda, Collembola, Diplopoda, Diplura, Diptera, Enchytraeidae,
Hymenoptera, Isoptera, Mollusca, Protura e Symphyla; e pequenos coleópteros (SWIFT et al., 1979).
Os mesmo autores comentam que os organismos constituintes da mesofauna estão associados a umidade
e movem-se entre os poros do solo e na serapilheira. As atividades tróficas desses animais incluem o
consumo de microrganismos e da microfauna, bem como a fragmentação de material vegetal em
decomposição (de AZEVEDO et al., 2010), tornando-se importantes para a manutenção e delineamento
da atividade microbiana (SWIFT et al., 1979). A mudança na comunidade edáfica pode alterar os
processos ecológicos, reduzindo a degradação da serapilheira e a mobilidade de nutrientes minerais e
orgânicos entre a vegetação e o solo (BRADFORD et al. 2002, WARREN e ZOU 2002).
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Nos ecossistemas terrestres, DAJOZ (1978) afirma que a maior parte da produtividade primária
líquida não é utilizada pelos herbívoros, mas sim pelos decompositores, ou seja, pelos organismos do
solo. Portanto, a ausência destes organismos impede a fragmentação e a incorporação de matéria
orgânica no solo, uma vez que o acúmulo de serapilheira leva à formação de húmus bruto enquanto a
fragmentação associada a detritívoros e a incorporação mecânica produzem moderadamente um húmus
não-ácido e a incorporação química pela ação de microrganismos leva a formação de húmus com alta
disponibilidade de nutrientes (BUTCHER 1971).
Desta forma o trabalho objetivou avaliar a composição e a diversidade da mesofauna edáfica
durante o período do inverno em um cultivo de Oliveira, localizado no município de Formigueiro, RS.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em duas áreas de cultivos de Olea europaea L. (Oliveira) com diferentes
idades (cinco e sete anos) e diferentes cultivares, localizado no município de Formigueiro
(29°59'10.36"S; 53°33'57.70"O), na região central do estado do Rio Grande do Sul. O relevo é
considerado levemente ondulado, o clima segundo a classificação de Koeppen é considerado CFa 2, a
temperatura e precipitação médias anuais são, respectivamente, 18,7ºC e 1.648 mm (BRASIL, 1973).
As coletas da mesofauna foram realizadas mensalmente, no período de junho, julho e agosto de
2016, onde foram retiradas 10 amostras de solo por tratamento partir do centro de cada talhão e
equidistantes 20 metros entre si, cinco na linha e cinco na entre linha do plantio, utilizando-se uma sonda
circular de 10 cm de diâmetro e 10 cm de altura, com um volume de 785 cm³. Foram considerados dois
tratamentos, o primeiro compreende uma área homogênea, no qual abrange somente a cultivar
Arbequina, e o segundo em área heterogênea, consistindo de quatro cultivares: Arbequina, Arbosana,
Coroneike e Frantoio.
Para extração da fauna edáfica, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Entomologia
Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, onde foram colocadas em funis de Berlese. O
processo de extração ocorreu durante um período de sete dias, onde as amostras ficaram expostas a
lâmpadas incandescentes de 50W. A fauna extraída foi triada e identificada com auxílio de um
estereomicroscópico a nível de grupos taxonômicos e posteriormente armazenadas em álcool 70%.
Os parâmetros ecológicos abundância total de espécimes e a diversidade (Índice de Shannon
H’) entre os tratamentos foram analisadas com auxílio do Software Past 3.12 (HAMMER; HARPER;
RYAN, 2001) e com intuito de verificar se houve diferença estatística entre as médias de abundância e
de diversidade nos tratamentos realizou-se a análise de variância (ANOVA). Posteriormente os dados
foram submetidos ao teste de comparação de médias Scott Knott a partir do Programa Estatístico Sisvar
5.3 (FERREIRA, 2011).
3. Resultados e Discussão
Nos meses de junho, julho e agosto de 2016 foram coletados um total de 2717 indivíduos
distribuídos em nove grupos taxonômicos, onde 1458 indivíduos foram coletados no tratamento
homogêneo e 1259 indivíduos no tratamento heterogêneo (Tabela 1) com um percentual de 53,7% e
46,3%, respectivamente, evidenciando assim a tese de que os plantios homogêneos propiciam maiores
populações de indivíduos.
Os grupos taxonômicos mais frequentes foram Acari, Collembola e Hymenoptera, totalizando,
respectivamente, 46,7%, 38,5% e 10%, em ambos os tratamentos. Esse resultado é corroborado por
Uhlig (2005), quando afirma que a mesofauna edáfica é composta principalmente por ácaros (Acari) e
colêmbolos (Collembola), constituindo cerca de 72% a 97% da fauna total de artrópodes do solo
(SINGH e PILLAI, 1975). Em estudos realizados por Kataguri (2006), avaliando a fauna edáfica em
reflorestamento em floresta estacional semidecidual confirmou esta pesquisa, no qual os indivíduos mais
frequentes foram Acari (58,57%) e Collembola (9,49%), demonstrando assim, que determinados grupos
apresentam uma maior habilidade por se adequar a determinadas condições de solo.
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Tabela 1 – Mesofauna amostrada nos meses de junho, julho e agosto de 2016, em plantio de Oliveira
em Formigueiro, RS. (Fonte: Jéssica Maus da Silva, 2016).
Tratamento
Homogêneo

Heterogêneo

Grupos

Junho

Julho

Agosto

Total

Junho

Julho

Agosto

Total

Acari

236

201

190

627

188

153

300

641

Chilopoda

0

2

0

2

2

0

1

3

Coleoptera

8

6

3

17

3

1

4

8

Collembola

345

85

125

555

190

23

279

492

Diplura

10

4

8

22

4

8

7

19

Diptera

5

3

9

17

6

4

4

14

Enchytraeidae

5

3

3

11

1

8

5

14

Hymenoptera

10

81

110

201

15

15

38

68

Psocoptera

0

6

0

6

0

0

0

0

¹Sobs

7

9

7

8

7

8

409

212

638

Total
619
391
¹Sobs: Riqueza observada

448

1458

1259

Analisando a Tabela 1, percebe-se que no tratamento homogêneo o maior número de espécimes
ocorreu no mês de junho, totalizando 619 indivíduos e no tratamento heterogêneo ocorreu no mês de
agosto, com um total de 638 exemplares. O menor número de espécimes ocorreu no mês de julho, com
respectivamente, 391 e 212 indivíduos, respectivamente, para o tratamento homogêneo e heterogêneo.
Ainda verificou-se que no tratamento homogêneo ocorreu a maior riqueza observada de grupos
taxonômicos (nove grupos) em comparação ao tratamento heterogêneo, o qual apresentou oito grupos
taxonômicos.
As médias de abundância e o Índice de Diversidade de Shannon (H’) evidenciaram que não
houve diferença significativa em relação a abundância e diversidade de grupos taxonômicos entre os
tratamentos homogêneo e heterogêneo (Tabela 2).
Tabela 2 – Abundância e Diversidade da Mesofauna em diferentes tratamentos (Fonte: Jéssica Maus da
Silva).
Tratamento

Médias de Abundância

Índice de Shannon (H’)

Homogêneo

486 a*

1,17 a

Heterogêneo
420 a
1,03 a
* médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott Knott, a 5% de
significância.

Provavelmente a diferença de abundância e diversidade entre os tratamentos não foi observada
devido as áreas serem semelhantes em relação as variáveis edafoclimáticas e de ter sido realizado o
mesmo manejo do solo nas áreas. Apesar do tratamento heterogêneo possuir idade inferior ao tratamento
homogêneo, não influenciou diretamente na diferença de abundância e diversidade dos grupos
taxonômicos como era o esperado, pois acredita-se que árvores mais velhas tenha maior acumulo de
serapilheira devido ao seu tamanho da copa. E consequentemente a maior deposição de serapilheira é
mais propícia para abrigar uma fauna mais diversificada (CANTO, 1996).
A não diferença significativa entre os tratamentos pode estar associada ao nível taxonômico no
qual foram identificados os exemplares amostrados. Assim, a identificação em um menor nível
taxonômico (gêneros e espécies) acarretaria em uma maior possibilidade de encontrar diferenças
significativas entre os tratamentos neste estudo, pois em nível de gênero e espécie poder-se-ia encontrar
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maior diversidade entre os organismos coletados e provavelmente com exemplares comuns aos
tratamentos, bem como aqueles que seriam restritos a um dos ambientes (tratamentos).
4. Conclusões
A fauna edáfica em cultivo de Oliveira apresenta um agrupamento constituído de nove táxons.
Acari, Collembola e Hymenoptera compõem os grupos mais frequentes.
Não há diferença significativa na diversidade da fauna entre os diferentes tratamentos.
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Resumo
Oenocarpus bacaba Mart., vulgarmente conhecida como bacaba, é uma palmeira frutífera e
ornamental da Amazônia. Para a produção de mudas de palmeiras amazônicas, há necessidades
de pesquisas sobre o processo germinativo de suas plântulas. Desta forma, o objetivo foi a
avaliação do uso da casca de eucalipto na emergência de plântulas de bacaba. Para a avaliação
da emergência de plântulas, três repetições de 40 sementes foram colocadas a 1 cm de
profundidade entre areia, solo, casca de eucalipto (S3), solo e casca de eucalipto (3:1(S4);
1:1(S5); 1:3), areia e casca de eucalipto (3:1; 1:1; 1:3(S8)) e areia, casca de eucalipto e solo
(1:4:1), mantidas em casa de vegetação. Substratos, em bandejas de plástico (6x20x30cm),
mantidas em casa de vegetação a 50% de sombreamento. Em seguida, diariamente, a umidade
dos substratos foi mantida com 40 a 60% da capacidade de retenção de água. Para a avaliação,
foram calculados a porcentagem e o índice de velocidade de germinação. O delineamento foi
inteiramente casualizado e, em seguida, a análise de variância foi avaliado pelo Teste F e,
quando significativo, as médias foram comparados pelo Teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade. Os substratos mais adequados para a emergência de plântulas de bacaba foram
casca de eucalipto triturada (S3), bem como sua forma composta por proporções de solo (S4,
S5 e S6) e areia (S8).
Palavras-chave: Germinação; Substrato; Produção de mudas; Arecaceae.

1. Introdução
Dentre as palmeiras, Oenocarpus bacaba Mart., conhecida vulgarmente por bacaba, é uma
palmeira de até 20 m de altura com caule cerca de 20 cm de diâmetro (MIRANDA et al., 2001).
Popularmente, o estipe da bacaba é utilizado na construção rústica, bem como seus frutos são
utilizados para produção de vinho semelhante ao açaí (Euterpe oleracea Mart.) (MIRANDA et al.,
2001). Devido ao porte e beleza cênica, é utilizada no paisagísmo (LORENZI, 1992).
Diante disso, é inegável que para potencializar o aproveitamento econômico tanto do
bacabeira, assim como, abrir a possibilidade de uso para as demais palmeiras da Amazônia, é essencial
à ampliação dos estudos básicos e aplicados para um maior conhecimento de sua morfologia,
diversidade, biologia reprodutiva, reprodução assexuada e sexuada, ocupação, evolução e adaptação
no ecossistema. Desta forma, produzir-se-á informações fundamentais para subsidiar o
desenvolvimento e a expansão de técnicas para a domesticação, seleção, cultivo e manejo dessas
espécies (MIRANDA et al., 2001).
Nesse sentido, Sano et al. (2008) reiteram que a renovação da vegetação, recuperação de áreas
degradadas, estabelecimento de bancos de germoplasma, programas de melhoramento e plantio para
exploração econômica de frutos, madeiras e produtos medicinais são baseados na coleta de sementes e
propagação dessas espécies, sendo fundamentais os conhecimentos sobre a dormência e a germinação
das sementes, assim como a propagação vegetativa das espécies nativas
Dessa maneira, o conhecimento sobre a germinação é muito importante, pois há possibilidade
de controle e modificação de fatores ambientais para o aumento da germinação e emergência,
diminuindo os gastos e obtendo-se assim mudas de qualidade para os mais diversos fins (IPEF, 2016).
Ainda no que se refere a germinação, o substrato básico para sua avaliação é do tipo orgânico como os
compostos de esterco de curral curtido, pó da casca de coco seco, cascas de eucaliptos e pinus,
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bagacilho de cana, húmus de minhoca, entre outros (GONÇALVES; BENEDETTI, 2000). Portanto,
para o auxílio na produção de mudas em viveiro, o objetivo no presente trabalho foi avaliar o uso da
casca de eucalipto, areia e solo na emergência de plântulas de bacaba.
2. Material e Métodos
Os frutos maduros da bacaba foram colhidos de 5 palmeiras localizadas no Rio Preto, na
cidade de Mazagão – AP – Brasil. Posteriormente, o beneficiamento e a análise das sementes da
bacaba foram realizados no Viveiro de Mudas e Laboratório de Sementes Florestais da Universidade
do Estado do Amapá, Macapá – AP – Brasil.
As cascas das árvores de eucalipto (Eucaliptus urograndis) foram doadas pela Empresa
Amapá Celulose S/A, Santana - AP - Brasil.
O teor de água das sementes, foi determinado por meio da secagem de 2 repetições de 10g
sementes em estufa a 105ºC ± 3, durante 120 horas, conforme o recomendado pelas Regras para
Análise de Sementes (BRASIL, 2009).
Para a avaliação da emergência de plântulas, três repetições de 40 sementes foram colocadas
a 1 cm de profundidade nos substratos (Tabela 1), em bandejas de plástico (6x20x30cm), mantidas
em casa de vegetação a 50% de sombreamento. Em seguida, diariamente, a umidade dos substratos
foi mantida com 40 a 60% da capacidade de retenção de água, de acordo com Brasil (2009).
O número de plântulas normais foi determinado diariamente, segundo descrição de Silva et
al. (2016) e Brasil (2009). Em seguida, a porcentagem e a índice de velocidade de emergência foram
calculados (HONG et al., 2005) e Carvalho e Nakagawa (2012).
Tabela 1 - Composição dos substratos para a emergência de plântulas de Oenocarpus bacaba Mart.
Composição
Areia (vol/vol)
Solo (vol/vol)
Casca de eucalipto (vol/vol)
Substrato (S) 1
1
0
0
S2
0
1
0
S3
0
0
1
S4
0
1
1
S5
0
3
1
S6
0
1
3
S7
1
0
1
S8
1
0
3
S9
3
0
1
S10
1
1
4
O número de plântulas normais foi determinado diariamente, segundo descrição de Silva et
al. (2016) e Brasil (2009). Em seguida, a porcentagem e a índice de velocidade de emergência foram
calculados (CARVALHO e NAKAGAWA 2012).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Para a análise de variância, foi
aplicado o Teste F e, quando significativo, as comparações entre as médias foram realizadas por meio
do Teste de Scott-Kontt nível de 5% de probabilidade (ZAR, 1999).
3. Resultados e Discussão
As porcentagens de emergência de plântulas de bacaba foram semelhantes e menores em
areia (S1) e em casca de eucalipto com areia (S9). No entanto, Lucena et al. (2003), trabalhando
com germinação de sementes de essências florestais em diferentes substratos, observaram que os
substratos constituídos por solo arenoso, resultaram em maiores percentuais de germinação, deve-se
provavelmente a menor dificuldade que a plântula deve ter encontrado para romper a superfície do
solo durante o processo de germinação.
Os substratos mais adequados para a emergência de plântulas de bacaba foram casca de
eucalipto triturada (S3), bem como sua forma composta por proporções de solo (S5, S4 e S6) e areia
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(S8).
Os menores índices de velocidade de emergência de plântulas da bacaba foram observados
em areia e casca de eucalipto triturada em substratos S7 e S9; e areia, casca de eucalipto e solo na
proporção (S10). (Tabela 2). No entanto, as sementes de faveira apresentam índice de velocidade de
germinação semelhantes em papel, areia, vermiculita e Plantmax® (SILVA; CESARINO, 2014).
Tabela 2 - Porcentagem de emergência e índice de velocidade de emergência (IVE) de plântulas de
bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.) em substratos compostos por diferentes proporções de solo,
areia e casca de eucalipto.
Substratos
Emergência (%)
Velocidade de emergência (Dias-1)
S1
88b
0,8b
S2
94a
0,8b
S3
98
1,0a
S4
97a
1,0a
S5
99a
1,1ª
S6
99a
1,1ª
S7
93a
0,8b
S8
94a
0,9ª
S9
87b
0,9b
S10
88b
0,8b
CV (%)
4,99
6,56
Teste F
3,17*
7,16*
*
Significativo a 5% de probabilidade pelo Teste F; médias seguidas da mesma letra nas colunas não
diferem entre si a 5% e probabilidade pelo Scott-Knott.
4. Conclusões
Os substratos mais adequados para a emergência de plântulas de bacaba foram casca de
eucalipto triturada (S3), bem como sua forma composta por proporções de solo (S5, S4 e S6) e areia
(S8).
As porcentagens de emergência de plântulas de bacaba foram semelhantes e menores em
areia (S1) e em casca de eucalipto com areia (S9).
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Resumo
Para o sucesso da recuperação de áreas degradadas é fundamental o conhecimento das condições
nutricionais e ecológicas das espécies. O objetivo desse trabalho foi verificar a cobertura de
dossel e a percentagem de indivíduos mortos em um plantio de Platymenia reticulata, de modo
a definir a melhor formulação de N, P e K. O experimento foi conduzido no município de
Sooretama – ES, em um delineamento em blocos casualizados, com três blocos e 11 tratamentos.
As mudas foram plantadas no ano de 2013, em espaçamento 3x3 m. Os tratamentos foram
compostos por diferentes doses de N, P e K, além da formulação referencial e um tratamento
testemunha. De posse dos dados dos parâmetros avaliados (cobertura de dossel e percentagem
de indivíduos mortos), foi realizada uma análise de variância e a diferença entre as médias dos
tratamentos foi avaliada pelo Teste de Tukey. Foi realizada a correlação de Pearson entre a
percentagem de indivíduos mortos e a cobertura de dossel. Os tratamentos tiveram valores iguais
para a cobertura de dossel, exceto T7 e T8. O T8 (maior dose de P) teve a menor cobertura de
dossel. A percentagem de indivíduos mortos foi maior nos tratamentos com maiores doses de P.
Observou-se correlação negativa (r= -0,914), ou seja, quanto maior a mortalidade, menor será a
cobertura de dossel. Para a condição edafoclimática estudada recomenda-se que não há
necessidade de adubação no plantio de P. reticulata.
Palavras-chave: Adubação; Vinhático; Mata Atlântica

1. Introdução
A necessidade de recuperação dos ecossistemas degradados é uma realidade, e uma estratégia
considerada eficaz para essa finalidade é o plantio de mudas nativas, uma vez que há expectativa de
melhor adaptação e, consequentemente, maior taxa de sobrevivência e crescimento, o que garante o
sucesso do processo de recuperação (OLIVEIRA et al., 2015).
Para isso, é necessário que exista um aumento do conhecimento sobre as espécies nativas, que
pode ser realizado por meio da formação de um banco de dados como sugerido por Brun et al. (2012),
contendo informações sobre, por exemplo, condições nutricionais. Desta forma, será possível definir e
avaliar as características das espécies implantadas em ambientes perturbados e/ou degradados.
A espécie Platymenia reticulata pertence à família Fabaceae e é conhecida popularmente como
vinhático. Essa espécie se desenvolve em solo com baixa ou alta fertilidade, mas não tolera em solos
úmidos. Assim, tem seu uso destinado a diferentes produtos e atividades como, madeireiro, paisagístico
e pode ser ainda utilizada com a finalidade de recuperar áreas degradadas, uma vez que tem rápido
crescimento e a pleno sol, podendo oferecer um bom sombreamento do solo (CARVALHO, 2008).
Uma vez que a disponibilidade de radiação solar influencia a temperatura do solo e do ar, é
interessante e justificável estudar o papel da cobertura de dossel das espécies utilizadas para recuperação
de áreas degradadas (MARTINS, 2007). Consequentemente, o estudo da relação desse parâmetro com
as condições nutricionais das plantas e do solo responderão acerca das melhores condições de
implementação e sucesso dos projetos de recuperação.
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Trabalhos abordando a influência da cobertura de dossel costumam ser realizados em
fragmentos florestais e em plantios de espécies florestais (MONTE et al., 2007; SUGANUMA et al.,
2008; BERTACCHI et al., 2012) o que denota ainda mais a importância de estudar esse comportamento
em plantios de espécies nativas.
Já que a espécie P. reticulata possui rápido crescimento e é indicada para recuperação de áreas
degradadas, ao se avaliar as diferentes concentrações de doses de N, P e K será possível determinar a
dose mais eficiente para implantação dessa espécie para fins de recuperação de áreas degradadas,
visando sugerir plantios com menores custos de implantação. Diante do exposto, este trabalho teve como
objetivo verificar a cobertura de dossel e percentagem de indivíduos mortos em um plantio de P.
reticulata em diferentes tratamentos de N, P e K.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no município de Sooretama, norte do estado do Espírito Santo,
nas coordenadas 19º 12’ S e 40º 3’ O, compreendendo uma área total de 1,31 hectares (ha). A vegetação
nativa da área de estudo é a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (IBGE, 2012).
O clima da região é caracterizado como Aw, tropical quente úmido, com estação chuvosa no
verão e seca no inverno com precipitação média anual de 1.276 mm e temperatura média anual do ar de
23,5ºC (ALVARES, et al., 2013). O solo da área é Argissolo Amarelo Distrocoeso típico e abrúptico A
moderado, tendo textura arenosa média e relevo suave ondulado (EMBRAPA, 2012). Historicamente,
a área de estudo foi utilizada como pastagem, e antes do plantio o local era ocupado por capim quicuio
(Pennisetum clandestinum).
O delineamento experimental foi definido como em blocos casualizados, em que foram
distribuídos aleatoriamente três blocos, e cada bloco foi subdividido em 11 parcelas de 12x33 m (396
m² por parcela), sendo cada parcela um tratamento. As mudas de P. reticulata, oriundas da Reserva
Natural Vale, Linhares-ES, foram plantadas em covas (30x30x30cm) no espaçamento de 3x3 m,
totalizando 18 árvores úteis por parcela, uma vez que as bordas foram eliminadas.
Os tratamentos foram compostos por diferentes doses de N, P e K, além da formulação
referencial e um tratamento testemunha sem adubação (Tabela 1). As composições foram determinadas
por meio da matriz baconiana (TURRENT, 1979), em que a concentração de um dos nutrientes é
variável, enquanto os outros obedecem um padrão.
Tabela 1 – Tratamentos referentes às doses de nutrientes aplicadas por cova, de acordo com a fonte, no
plantio de P. reticulata. (Fonte: os autores).
N (g cova-1)

P (P2O5) (g cova-1)

K2O (g cova-1)

T1 - Testemunha
T2 - Referência

0
20

0
27

0
20

T3 - Variando N
T4 - Variando N
T5 - Variando N
T6 - Variando P
T7 - Variando P
T8 - Variando P
T9 - Variando K

40
60
80
20
20
20
20

27
27
27
47
67
87
27

20
20
20
20
20
20
40

T10 - Variando K
T11 - Variando K

20
20

27
27

60
80

Tratamentos
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A aplicação do P ocorreu em doses únicas aplicadas nas covas, juntamente com hidrogel
hidratado, três meses antes do plantio. Já a aplicação do N e do K foi realizada três meses após plantio
(35 %), seis meses após o plantio (35%) e um ano após plantio (30%). Para amenizar a temperatura do
solo foi colocada cobertura morta no entorno das mudas no período do plantio, além disso, foi realizado
o combate à formiga ao longo do experimento, quando necessário.
Para avaliar os tratamentos foi calculada a percentagem de indivíduos mortos, a partir da
contagem dos indivíduos vivos remanescentes na parcela, tomando como base o total de 18 árvores por
parcela. Além disso, foi avaliada a cobertura do dossel por meio da realização de quatro leituras no
centro de cada parcela a norte, sul, leste e oeste, a um m do solo, com o auxílio do densiômetro esférico
convexo seguindo a metodologia proposta por Lemmon (1997, apud SUGANUMA et al., 2008). Essas
medições ocorreram no terceiro ano após a implantação.
De posse dos dados dos dois parâmetros avaliados (cobertura de dossel e percentagem de
indivíduos mortos), foi realizada uma análise de variância (ANOVA) e uma vez significativa, a diferença
entre as médias dos tratamentos foi testada por meio do Teste de Tukey, as análises estatísticas foram
desenvolvidas no software SISVAR (FERREIRA, 2008). Além disso, foi realizada a correlação de
Pearson para verificar a existência de correlação entre a percentagem de indivíduos mortos e a cobertura
de dossel.

3. Resultados e Discussão
Observa-se que todos os tratamentos tiveram valores iguais para a cobertura de dossel, exceto
T7 e T8. Desta forma, o plantio da espécie estudada sem adubação (T1) teve cobertura de dossel igual
aos que receberam adubação (exceto T7 e T8) (Tabela 2).
Tabela 2 – Médias dos valores de cobertura de dossel e porcentagem de indivíduos mortos para um
plantio de Platymenia reticulata , Sooretama, ES. (Fonte: os autores).
Tratamento

Cobertura
do dossel
(%)

Indivíduos
mortos
(%)

T1

57,98a*

1,85a

T2

64,57a

14,81a

T3

61,36a

11,13a

T4

69,59a

5,57a

T5

64,57a

14,81a

T6

48,10ab

53,70b

T7

24,61bc

68,52b

T8

12,05c

72,23b

T9

64,13a

7,41a

T10

54,68ab

14,81a

T11

56,16ab

11,13a

CV(%)

21,42

44,46

*As médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05).

O tratamento T8, que recebeu a maior dose de P, teve a menor cobertura de dossel (12,05%).
Ou seja, exceto nos tratamentos T7 e T8, o vigor da formação da copa não foi influenciado pela adubação
já que a cobertura de dossel não se diferiu estatisticamente. Esse comportamento, também pode ser
observado em outras espécies do mesmo grupo sucessional, como mostrado por Antonelli et al. (2015)
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que estudaram um plantio de Cordia trichotoma e concluíram que o vigor da formação da copa também
não teve influência sob diferentes níveis de adubação.
Os valores observados (exceto T7 e T8) estão próximos aos descritos por Durigan, Suganuma e
Melo (2016) como valores esperados para plantios de recuperação com quatro anos de idade (56,8%),
sendo que a avaliação dessa pesquisa foi feita três anos após o plantio. Essa observação reforça a
afirmação de Bertacchi et al. (2012), que dizem que quanto maior a idade do plantio de recuperação,
maior será a cobertura.
Quanto aos dados referentes a percentagem de indivíduos mortos, observa-se que nos
tratamentos variando P essa taxa foi maior que nos demais tratamentos (Tabela 2). Isso mostra que o
aumento das doses de P influenciou negativamente o plantio. Porém, isso não significa que adubações
com doses maiores de P afetará o estabelecimento de outras espécies, já que Schumacher et al. (2013)
trabalhando com Acacia melanoxylon observaram que o aumento da dose de P na adubação não afetou
a mortalidade.
Devido a correlação negativa forte observada (r= -0,914), conforme Cohen (1988, apud
FIGUEIREDO-FILHO; SILVA-JUNIOR, 2009), sabe-se que quanto maior a percentagem de
mortalidade, menor será a cobertura de dossel. Isso explica porque T8 diferiu dos demais tratamentos
apresentando menor cobertura de dossel e consequentemente maior percentagem de indivíduos mortos
(72,22%).

4. Conclusões
Para a condição edafoclimática estudada, e levando em consideração o baixo custo de
implantação, para os fins de maior índice de cobertura de dossel e menor mortalidade, recomenda-se
que não há necessidade de adubação no plantio de P. reticulata.
Como esse trabalho objetivou a analisar apenas a cobertura de dossel e a mortalidade, novos
estudos avaliando outras variáveis, por exemplo, o crescimento das árvores e os atributos químicos do
solo, devem ser realizados na área do experimento, a fim de verificar a eficácia das dosagens utilizadas
para a espécie em recuperação de áreas degradadas.
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Resumo
O Brasil possui extensas áreas com pastagens degradadas, as quais podem se tornar produtivas
por meio da implantação de sistemas silvipastoris, sendo este uma alternativa para a recuperação
dessas áreas. Inserido neste contexto, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar o
comportamento silvicultural de sete espécies florestais introduzidas em sistema silvipastoril
sobre pastagem degradada em Lavras – MG. O experimento foi instalado na fazenda
experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, unidade Lavras, a qual se
localiza em área de transição entre o domínio do Cerrado e Mata Atlântica. As espécies plantadas
foram a Acácia mangium Willd (acácia mangium), Dipteryx alata Vogel (baru), Toona ciliata
M. Roemer propagada por via seminal e vegetativa (cedro australiano seminal e cedro australiano
clonal), híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (eucalipto 1528), Calophyllum
brasiliense Cambess (guanandi), Khaya senegalensis A. Juss (mogno africano) e Tectona
grandis L. F (teca). Para avaliar o comportamento silvicultural das espécies foi utilizado o
delineamento experimental de blocos casualizados com quatro repetições. As parcelas
contemplam um arranjo estrutural de (3(3x2) + 7x2) m, sendo avaliadas as variáveis resposta
área basal por planta e por hectare aos 36 meses após o plantio. Os resultados obtidos
demonstram que as espécies apresentaram comportamento silvicultural satisfatório, no qual o
eucalipto 1528 teve resultados superiores aos demais. Portanto, conclui-se que o eucalipto 1528
foi a espécie com melhor comportamento silvicultural para o arranjo (3(3x2) + 7x2) m na região
de Lavras - MG.
Palavras-chave:
Agroflorestais.

Recuperação de pastagens; Arranjo; Desenvolvimento; Sistemas

1. Introdução
No Brasil, a pecuária bovina é baseada principalmente no pastoreio de pastagens e utilização de
extensas áreas. Estima-se que aproximadamente 100 milhões de hectares de pastagem estejam com
algum grau de degradação, sendo esta ocasionada, geralmente, por meio da utilização de técnicas de
manejo inadequadas (DIAS FILHO et al., 2014).
Para a recuperação dessas áreas de pastagens degradadas evidencia-se os sistemas silvipastoris,
que correspondem a associação de espécies arbóreas com a pecuária para que ocorra incremento em
produtividade por unidade de área. Essa associação propicia a interação entre o componente animal,
pastagem e espécie arbórea. De modo a possibilitar maior qualidade do pasto e rentabilidade com a
madeira de espécies florestais, além de contribuir com o sequestro de carbono, o conforto animal e
utilização de áreas anteriormente improdutivas (MACEDO, VALE e VENTURIN, 2010; PAULA et al.,
2013).
Dessa forma, ao estudar os sistemas silvipastoris implantados sobre áreas de pastagem
degradadas, notou-se a escassez de trabalhos acadêmicos enfocando o emprego de diferentes arranjos e
o comportamento silvicultural de espécies que favoreçam o sistema silvipastoril. Inserido neste
contexto, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar o comportamento silvicultural de sete espécies
florestais introduzidas em sistema silvipastoril sobre pastagem degradada em Lavras – MG.
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2. Material e Métodos
O presente trabalho foi instalado na fazenda experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais, unidade Lavras. O local de estudo está situado em área de transição entre o domínio
do Cerrado e Mata Atlântica com precipitação média anual de 1511 mm e temperatura média anual do
ar de 19,6 ºC (INMET, 2014).
As espécies utilizadas no experimento foram a Acácia mangium Willd (acácia mangium),
Dipteryx alata Vogel (baru), Toona ciliata M. Roemer propagada por via seminal e vegetativa (cedro
australiano seminal e cedro australiano clonal), híbrido de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis
(eucalipto 1528), Calophyllum brasiliense Cambess (guanandi), Khaya senegalensis A. Juss (mogno
africano) e Tectona grandis L. F (teca). Essas espécies foram implantadas em pastagens degradadas no
arranjo estrutural de (3(3x2) + 7x2) m, que compreende a espaçamento duplos, com 3 linhas de plantio
em espaçamento 3x2 m, intercalados por uma linha simples com espaçamento de 7x2 m.
O experimento foi composto por delineamento experimental de blocos casualizados, com 4
repetições. Os tratamentos foram constituídos por sete espécies florestais, representadas por Toona
ciliata M. Roemer propagada por via seminal e vegetativa (cedro australiano seminal e clonal),
Calophyllum brasiliense Cambess (guanandi), Khaya senegalensis A. Juss (mogno africano), Tectona
grandis L. F (teca), Acacia mangium Willd (acácia mangium), Dipteryx alata Vogel (baru) e híbrido de
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (eucalipto 1528). As parcelas amostrais foram constituídas
de 4 linhas de plantio, totalizando 56 plantas. Porém, considerou-se como plantas úteis apenas 48, sendo
as demais destinadas para o controle do efeito de bordadura.
As variáveis resposta utilizadas para explicar o comportamento das espécies foram a área basal
por planta e por hectare. A coleta dos dados ocorreu aos 36 meses de plantio, por meio da mensuração
do diâmetro à altura do peito (DAP) em campo. Em escritório obteve-se a área basal por planta ao elevar
o DAP ao quadrado, multiplica-lo por π e dividir o resultado por 40.000, visto que os dados foram
coletados em centímetros. Para a obtenção da área basal por hectare, multiplicou-se a área basal por
planta pelo número especifico de indivíduos presentes em um hectare do arranjo estudado.
Os dados foram submetidos a análise de variância e, posteriormente, aplicou-se o teste ScottKnott à 5 % de significância. As análises foram realizadas por meio do software estatístico de sistema
de análise de variância, SISVAR (FERREIRA, 2011).
3. Resultados e Discussão
As mudas de acácia mangium, baru, cedro australiano propagadas via seminal e vegetativa,
eucalipto 1528, guanandi, mogno africano e teca se desenvolveram e aos 36 meses obteve-se o teste de
média da área basal por planta e hectare das 7 espécies estudadas, Tabela 1.
Tabela 1 - Área basal por planta e hectare de 7 espécies florestais no arranjo (3(3x2) + 7x2) m
implantadas sobre pastagem degradada em Lavras - MG e avaliadas aos 36 meses de plantio (Fonte: o
autor).
Espécie

Nome popular

Acacia mangium Willd
Dipteryx alata Vogel
Toona ciliata M. Roemer
Toona ciliata M. Roemer
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis
Calophyllum brasiliense Cambess
Khaya senegalensis A. Juss

Acácia mangium
Baru
Cedro australiano (clonal)
Cedro australiano (seminal)
Eucalipto 1528
Guanandi
Mogno africano

Área basal por
planta
(m².plt-)
0,009261 b
0,000124 d
0,001965 c
0,000949 d
0,010606 a
0,000078 d
0,000354 d

Área basal por
hectare
(m².ha-)
11,575 b
0,1550 d
2,4525 c
1,1875 d
13,2575 a
0,1000 d
0,4450 d
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Tectona grandis L. F
Teca
Média geral G (m².plt-) = 0,0029597 m².pltMédia geral G (m².ha-) = 3,7001252 m².ha -

0,000343 d

0,4275 d

CV (%) = 25,81
* Médias seguidas por pelo menos uma mesma letra minúscula, na coluna, não difere entre si, pelo teste Skottknott a 5%

Aos 36 meses o eucalipto 1528 apresentou, em média, área basal por planta e por hectare
superior a acácia mangium, cedro australiano clonal e seminal, mogno africano, teca, baru e guanandi
no arranjo estudado.
O comportamento do eucalipto 1528 ao observar a área basal por planta e por hectare demonstra
o potencial da espécie implantada em arranjo para o sistema silvipastoril, visto que a mesma apresentou
resultados superiores ao comparar a mesma com os estudos de Oliveira et al. (2009) e Souza et al.
(2004).
O desempenho da acácia mangium para a região de Lavras – MG é comparado com os estudos
de Heriansyah et al. (2007) que encontrou 8,78 m².ha- aos 36 meses de plantio, sendo este considerado
satisfatório. Esse comportamento é observado também para o cedro australiano e mogno africano.
Ao comparar a teca com o trabalho realizado por Macedo et al. (2005), pode-se observar
resultados inferiores, os quais ocorreram provavelmente pela cultura necessitar de solos com maiores
teores de cálcio como salientado em estudos realizados por Barra (1999), onde o melhor
desenvolvimento encontra-se em teores de cálcio entre 21 a 30 cmolc.L-1 e o pior entre teores de 16 a
17 cmolc.L-1. Já o baixo desempenho do guanandi pode ser explicado, provavelmente, pela baixa
precipitação média anual da região, uma vez que a espécie é encontrada em locais úmidos com presença
de água e alta precipitação (KALIL FILHO, WENDLING e RIBEIRO, 2012).
4. Conclusões
Com base nos resultados, conclui-se que o eucalipto 1528 foi a espécie com melhor
comportamento silvicultural para o arranjo (3(3x2) + 7x2) m na região de Lavras - MG.
A precipitação média anual da região de Lavras - MG corroborou para o baixo desempenho do
guanandi. Enquanto, para a teca o fator limitante foi a necessidade de cálcio.
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Agradeço as instituições de fomento FAPEMIG, CNPq, CAPES e ao Departamento de Ciências
Florestais da UFLA pelo auxílio à pesquisa.
Referências
BARRA, O.S.V. Productividad y relaciones del índice de sitio con variables fisiográficas,
edafoclimáticas y foliares para Tectona grandis L.F., Bombacopsis quinatum (Jacq.) Dugand y
Gmelina arbórea Roxb. em Costa Rica. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e conservação),
Centro Agronômico Tropical de Investigacion y Ensenanza, Turrialba, 1996.
DIAS FILHO, M.B. Diagnóstico das Pastagens no Brasil. Belém: Embrapa Amazônia Ocidental,
2014, 36 p. (Documento 402, v.1).
FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia (UFLA), v.
35, n.6, p. 1039-1042, 2011.
HERIANSYAH, I. et al. Growth characteristics and biomass accumulations of acacia mangium under
different management practices in indonesia. Journal of Tropical Forest Science, v. 19, n. 4, p. 226–
235, 2007.

666

KALIL FILHO, A.N.; WENDLING, I; RIBEIRO, R. de M. Seleção de guanandi em plantios
comerciais. Colombo: Embrapa Florestas, 2012, 5 p. (Comunicado Técnico n° 299).
MACEDO, R.L.G. et al. Desenvolvimento inicial de Tectona grandis L.f. (teca) em diferentes
espaçamentos no município de Paracatu, MG. Cerne, v. 11, n. 1, p. 61-69, 2005.
MACEDO, R.L.G.; VALE, A.B.; VENTURIN, N. Eucalipto em sistemas agroflorestais. Lavras:
Editora UFLA, 2010. 331p.
OLIVEIRA, T.K. et al. Desempenho silvicultural e produtivo sob diferentes arranjos espaciais em
sistemas agroflorestais. Pesquisa Florestal Brasileira, n.60, p.01-09, dez. 2009. Edição Especial.
PAULA, R.R. et al. Eucalypt growth in monoculture and silvopastoral systems with varied tree initial
densities and spatial arrangements. Agroforestry Systems, Dordrecht, v. 87, n. 6, p. 1295–1307, 25
ago. 2013.
SOUZA, C.R.de et al. Comportamento da Acacia mangium e de clones de Eucalyptus grandis x
E.urophylla em plantios experimentais na Amazônia Central. Scientia Forestalis, v. 1, n. 65, p. 95-101,
jun. 2004.

667

Crescimento de Dipteryx alata (Vog.) em Latossolo Vermelho argiloso após
3 anos da aplicação de adubação fosfatada e calagem
Diana Suzete Nunes da Silva 1, Nelson Venturin 1, Elias de Sá Farias 1, João Faustino
Munguambe 1, Paloma Carvalho Diniz 1, Regis Pereira Venturin 2
1

UFLA – Universidade Federal de Lavras. e-mail: disuzete@hotmail.com
2
EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Resumo
O baru (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie nativa do cerrado que se destaca por apresentar
potencialidade para usos múltiplos. O conhecimento do comportamento silvicultural desta
espécie em relação à acidez do solo é um fator importante que pode auxiliar o seu cultivo. Este
trabalho teve como objetivo analisar o crescimento de mudas de baru no campo sob efeito de
doses de calcário e de fósforo. Foram instalados dois experimentos na Fazenda da EPAMIG
em Lavras, Minas Gerais, com delineamento em blocos casualizados, ambos experimentos em
três blocos cada. No experimento 1, foram testadas quatro dosagens de calagem, utilizou-se
calcário visando elevar a saturação por bases (V%) natural do solo de 6,7 para 35, 55 e 75%.
No experimento 2, foram testadas cinco dosagens de fósforo (0, 10, 20, 40 e 80 g de P 2O5.cova1
). Aos trinta e seis meses após o plantio a altura das plantas (H) e diâmetro do caule à altura do
solo (DAS) foram avaliados. Realizou-se a análise de variância e regressão entre dosagens e as
variáveis dos dados coletados. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do
software Sisvar. Na fase de crescimento inicial, as plantas de baru apresentaram um baixo
requerimento de Ca e de Mg, e as doses de 20 e 40 g de P.cova-1 foram as que proporcionaram
as maiores respostas das plantas de baru.
Palavras-chave: Espécie florestal nativa, Silvicultura, Plantio no campo.

1. Introdução
O Cerrado brasileiro é uma savana localizada na região central do país, entre a Amazônia e a
Mata Atlântica (Neri et al., 2012). Esse bioma apresenta alta riqueza biológica, com grande número de
plantas e animais endêmicos, e conforme tem sido demonstrado por diversas pesquisas, grande parte
dessas espécies da flora apresenta potencial para o aproveitamento econômico.
Contudo, as formações nativas do Cerrado estão sendo intensamente degradadas, sofrendo
com a ação do homem, seja pela supressão para implantação de culturas agrícolas ou de pastagens,
para a retirada de madeira, seja pelo desconhecimento e pequena valorização de seu potencial
econômico, além do descumprimento da legislação ambiental. Assim, é cada vez mais necessário o
aperfeiçoamento de tecnologias adequadas e compatíveis que possibilitem, nesse bioma, o uso racional
e a restauração de sua vegetação.
A espécie Dipteryx alata, conhecida popularmente como baru, é da família FabaceaeFaboideae que ocorre, naturalmente, no bioma Cerrado e que é promissora para cultivo, devido seu
uso múltiplo, alta taxa de germinação de sementes e de estabelecimento de mudas (Sano; Ribeiro;
Brito, 2004). Segundo Hering (1978), o baru também é uma espécie indicada para a recuperação de
áreas degradadas, pois apresenta bom crescimento e alta produção de massa foliar. Outra característica
interessante é o fato de ser uma das poucas espécies que apresentam frutos com polpa carnosa, durante
a estação seca no bioma, sendo espécie importante para alimentação da fauna nessa época (Sano;
Ribeiro; Brito, 2004). Mas, pouco se sabe sobre seus aspectos silviculturais, principalmente, sobre
suas necessidades nutricionais e sua resposta à adubação em campo.
Segundo Gonçalves (1995), as recomendações de adubação devem ser definidas, em nível
regional, para as espécies e tipos de solo mais representativos, envolvendo experimentação de campo,
que devem ter por objetivo estabelecer classes de fertilidade do solo e de resposta às adubações.
Segundo o mesmo autor, as características e a quantidade de adubos a serem aplicados dependerão das
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necessidades nutricionais da espécie utilizada, da fertilidade do solo, da forma de reação dos adubos e
de fatores de ordem econômica.
Tendo em vista a necessidade de se encontrar a melhor adubação para o baru (Dipteryx alata
Vog.), este trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento inicial da espécie no campo sob diferentes
níveis de calagem e fósforo.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado na Fazenda Experimental da EPAMIG Sul de Minas – Unidade do
Farias, em Lavras – MG, coordenadas geográficas 21° 21” 29”S e 45° 06” 52”W, altitude de 871 m,
em Latossolo Vermelho argiloso. O clima da região segundo Köppen é Cwb (Alvares et al., 2013). A
precipitação local é em torno de 1.530 mm anuais, a temperatura média anual de 19,4ºC e a umidade
relativa média anual de 76,2% (Dantas et al., 2007).
As sementes foram coletadas na região de ocorrência natural da espécie, no município de
Paracatu, Norte de Minas Gerais. As mudas foram formadas no viveiro florestal da Universidade
Federal de Lavras (UFLA) em tubetes de 100 cm3, o tempo de formação das mudas foi de 8 meses e
levadas ao campo no dia 22 de dezembro de 2011, com médias de 15,75 cm de altura e 9,76 mm de
diâmetro do colo, conforme recomendações propostas por Davide e Faria (2008).
No viveiro a adubação consistiu da aplicação de 3 kg de osmocote (15-9-12 de liberação entre
8 a 9 meses) por m³ de substrato Bioplant. A adubação de cobertura seguiu a recomendação de
Gonçalves et al. (2005): 200g de N e 150g de K2O dissolvidos em 100L de água, volume suficiente
para 10.000 mudas. A adubação foi realizada semanalmente e o K foi aplicado intercalado entre as
semanas.
Foram realizados dois experimentos, no experimento 1, foi utilizado o delineamento
experimental em blocos, com os níveis de calagem constituindo os tratamentos. As mudas foram
plantadas em arranjo de 2,5 m entre as linhas de plantio e de 1,5 m entre plantas, espaçamento de 3,75
m2. Foi utilizado calcário para elevar a V% de 6,7 (natural), para 35, 55 e 75%. Utilizou-se calcário
dolomítico com proporção Ca:Mg de aproximadamente 4:1, as dosagens calculadas foram 0; 1,27;
2,17 e 3,08 toneladas por hectare. O experimento teve 04 dosagens de calcário e 8 plantas por parcela.
No experimento 2, utilizou-se o delineamento experimental em blocos, com as dosagens de P
constituindo os tratamentos. As mudas foram plantadas em arranjo de 2,5 m entre as linhas de plantio
e de 1,5 m entre plantas, espaçamento de 3,75 m2. O espaçamento é reduzido com a intenção de
diminuição dos tratos culturais, bem como induzir competição melhorando assim a qualidade do fuste.
Os tratamentos foram constituídos de: 0, 10, 20, 40 e 80 g de P2O5 por cova. Para as doses de P
utilizou-se como fonte o superfosfato triplo. Esse experimento teve 05 dosagens de P e 6 plantas por
parcela. Após a abertura da área de plantio foi realizada calagem em área total, nesse experimento, e
utilizou-se calcário dolomítico para elevação da saturação por bases a 60%. O calcário foi incorporado
na camada de 0-20 cm de profundidade, logo após foram feitos os sulcos de plantio.
A adubação básica dos experimentos seguiu as recomendações adaptadas de Gonçalves (1995)
aplicando-se: 50g de N, 50g de K2O, e 1g de B, 1g de Zn, 0,5g de Cu e 0,1g de Mo. O P foi aplicado
na cova de plantio, os micronutrientes foram aplicados junto com a primeira aplicação de cobertura, N
e K foram aplicados em 3 parcelas mensais.
Avaliou-se a altura das plantas (H) e o diâmetro do caule à altura do solo (DAS), aos trinta e
seis meses após plantio. Foram realizados a regressão entre as dosagens, os testes pressupostos para a
análise de variância e o teste de Scott-Knott para comparação entre as médias dos tratamentos.
Utilizou-se o programa Sisvar (Ferreira, 2011). Os gráficos e tabelas foram gerados pelo programa
Microsoft Excel.
3. Resultados e Discussão
As características dendrométricas das plantas de baru avaliadas aos 3 anos após o plantio
sofreram influência dos tratamentos. Para a variável diâmetro, a dose de 1,27 ton.ha-1 de calcário foi a
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que permitiu melhor desempenho às plantas, enquanto que para a variável altura esse comportamento
foi observado para a dose de 2,17 ton.ha-1, conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Características dendrométricas do plantio de baru, aos 3 anos de idade, em função de
diferentes doses de calcário. (Fonte: os autores).
Dose de Calcário (ton.ha-1)
DAS (mm)
H (m)
0
46,39 b
1,53 b
1,27
51,81 a
1,78 b
2,17
41,98 b
2,05 a
3,08
43,56 b
1,70 b
Média geral
45,94
1,76
CV (%)
18,43
25,23
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.

Na fase inicial de crescimento das plantas o cálcio é fundamental, principalmente por ter sua
função na planta associada ao crescimento de raízes, importante para promover assim o
desenvolvimento da planta como um todo (Marschner, 2012).
Pela análise de regressão, apesar do coeficiente de determinação (R2) ser baixo, houve uma
tendência de crescimento do baru em função das doses de calcário aplicadas ao solo. As condições de
baixa saturação por bases (V%), e, portanto, menores doses de calcário, conferiram um desempenho
das mudas inferior, tanto para a variável diâmetro quanto para a altura. E as doses mais elevadas
(maior V%), também não foram ideais para o crescimento das mudas da espécie (Figura 1).
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Figura 1 – Crescimento de baru em função de diferentes doses de calcário, aos três anos após o
plantio. (Fonte: os autores).
No trabalho de Ulhôa (1997), o crescimento em diâmetro do colo de baru não foi influenciado
pelas aplicações de calcário, já para a altura ocorreu um efeito prejudicial com o aumento das doses de
calcário. Este autor concluiu que as plantas de Baru apresentaram baixo requerimento de cálcio e
magnésio.
No experimento de adubação fosfatada, as doses de 20 e 40 g.cova-1 de P2O5 proporcionaram o
maior crescimento das plantas de baru aos 36 meses de idade, tanto para a variável altura (H) quanto
para o diâmetro (DAS), como pode-se verificar na Tabela 2.
A dose de 80g.cova-1 de P2O5 apresentou um desempenho estatisticamente igual às doses
menores de 10 e 0g. Esse resultado indica que, provavelmente, o nível crítico encontra-se na faixa
entre 20 e 40g.cova-1 de P2O5.
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Tabela 2 - Características dendrométricas do plantio de baru, aos 3 anos de idade, em função de
diferentes doses de fósforo. (Fonte: os autores).
Dose de P2O5 (g.cova-1)
DAS (mm)
H (m)
0
41,43 b
1,67 b
10
40,37 b
1,38 b
20
50,72 a
1,81 a
40
48,57 a
1,98 a
80
40,95 b
1,53 b
Média geral
44,41
1,67
CV (%)
25,10
28,04
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.

Martinotto et al. (2012) avaliando o crescimento inicial do baru, em monocultivo, com
adubação fosfatada (200 g de superfosfato simples na cova), ressaltaram que essa espécie apresentou
crescimento mais lento, não encontrando diferença estatística, sendo o diâmetro aos 6, 12 e 18 meses
de 6,8; 7,2 e 10,4 mm respectivamente; e altura de 32; 39 e 41 cm respectivamente nas mesmas
épocas.
A análise de regressão (Figura 2) permite observar o comportamento do crescimento em
função das doses de P, percebe-se que os extremos (doses baixas e doses elevadas) conferiram
desempenho inferior às plantas de baru.
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Figura 2 – Crescimento de baru em função de diferentes doses de calcário, aos três anos após o
plantio. (Fonte: os autores).
Conforme Sousa e Lobato (2004), o P é um dos nutrientes que merecem mais atenção para a
produção nos solos do Cerrado onde a disponibilidade desse elemento, em condições naturais, é muito
baixa. A adubação fosfatada, dessa forma, é prática imprescindível nesse ambiente.
4. Conclusões
Na fase de crescimento inicial no campo, as plantas de baru (Dipteryx alata) apresentam baixo
requerimento de Ca e Mg.
Nessa etapa de crescimento em campo, as doses de 20 e 40g de P2O5.cova-1 foram as que
proporcionaram as maiores respostas em altura e diâmetro das plantas de baru.
Estudos posteriores podem detalhar o comportamento dessa espécie na faixa entre 20 a 40 g de
P2O5.cova-1, permitindo assim que se aproxime do nível crítico deste nutriente para a espécie.
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Resumo
A introdução de espécies potencialmente produtivas no mercado florestal, ganha cada vez mais
credibilidade. E, dentre as espécies com potencial competitivo neste mercado, encontra-se a A.
mangium. Diante do cenário produtivo, fatores podem limitar o crescimento, especialmente na
fase de viveiro de muitas espécies. As condições ambientais são variáveis intrínsecas ao
desempenho silvicultural das mudas, sobretudo, a quantidade de luz presente no crescimento
inicial. Contudo, com o estudo buscou-se avaliar o crescimento em altura e diâmetro de mudas
de A. mangium conduzidas em diferentes níveis de sombreamento. O ensaio foi conduzido no
viveiro florestal da UFPI/CPCE, constando os seguintes tratamentos: T1 = pleno sol (0%); T2 =
30%, T3 = 50% e T4 = 80%, de sombreamento, foram avaliados: altura (H); diâmetro do coleto
(DC) e relação altura diâmetro (H/DC). Os tratamentos T2 e T3 promoveram o melhor
desenvolvimento em altura e diâmetro do coleto das mudas, isso se deve especialmente, por ser
a quantidade de irradiação solar que chega à mudas, que condicionam os processos fisiológicos,
sobretudo a fotossíntese. O melhor desempenho do crescimento em altura e diâmetro do coleto
de A. mangium ocorreu nas mudas submetidas aos níveis de 30 e 50% de sombreamento.
Palavras-chave: irradiação; altura; diâmetro.

1. Introdução
O setor florestal brasileiro vem crescendo substancialmente nos últimos anos. Em meio a uma
diversidade de espécies já consolidadas, como por exemplo, eucalipto e pinus, surgem novas espécies
com potencial produtivo e ganham espaço no mercado cada vez mais competitivo. Entre elas podemos
citar a seringueira, o paricá, a teca e a acácia, ocupando uma área de aproximadamente 588.521
hectares. Além dessas, também se destaca no mercado a Acacia mangium Wild., pertencente à família
Fabaceae, que, juntamente com a A. mearnsii, apresentou uma área plantada de 160.872 hectares no
ano de 2014 (IBA, 2015).
Para promover bons resultados de produção, a silvicultura se destaca como uma

importante atividade deste cenário, visto que corresponde principalmente à fase inicial da
produção, contribuindo para o sucesso do estabelecimento da mudas em campo. Entre os

fatores limitantes à produção de espécies florestais encontrasse a produção de mudas, que constitui
uma das etapas mais importantes do cultivo, interferindo diretamente no desempenho das plantas no
campo (DUTRA et al., 2015).
No processo de produção de mudas, várias fatores podem inibir ou limitar o desempenho do
material propagativo, seja via sexuada ou assexuada. Dentre esses, se destacam os fatores ambienteis,
como a intensidade de luz incidente, visto que a luminosidade está intimamente relacionada à
fotossíntese, e sua intensidade e qualidade podem acelerar ou diminuir a germinação de sementes,
além de alterar o metabolismo e crescimento das plântulas (MARTINS et al., 2012).
A radiação solar é uma variável essencial no crescimento de plantas, não só por suprir energia
para a fotossíntese, mas também por fornecer sinais que regulam seu desenvolvimento através de
receptores de luz, sensíveis a diferentes intensidades e qualidade espectral (TAIZ & ZEIGER, 2004).
Logo, alterações nos níveis de luminosidade, em que uma espécie está adaptada, podem promover

673

distintas respostas fisiológicas em seus atributos bioquímicas, anatômicas e de crescimento (ATROCH
et al., 2001; CARVALHO et al., 2006).
O desempenho do crescimento pode estar relacionado à capacidade de adaptação das plantas
às condições de intensidade luminosa do ambiente (LARCHER, 2000). Desta forma, a disponibilidade
de radiação pode ser um fator que promova uma alteração na produção de compostos secundários nas
plantas (SCHEFFER, 2002; NINA & LERDAU, 2003; GOBBO-NETO & LOPES, 2007). A eficácia e
rapidez com que os padrões de alocação de biomassa e comportamento fisiológico são ajustados, está
fortemente relacionado com o sucesso da adaptação de uma espécie em diferentes condições de
radiação (DOUSSEAU et al.,2007).
Diante do exposto, com o presente estudo buscou-se avaliar o crescimento em altura e
diâmetro de mudas de A. mangium conduzidas em diferentes níveis de sombreamento.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Viveiro Florestal da Universidade Federal do Piauí,
localizado no município de Bom Jesus, Piauí. No período de janeiro a março do ano de 2015. Durante
o período experimental a temperatura variou entre 25,4°C e 34°C.
Utilizou-se a espécie A. mangium, suas sementes foram adquiridas no mercado online de
sementes, com certificação. Antes da instalação do experimento, as sementes foram submetidas a
tratamento de superação de dormência mediante imersão em água quente (100ºC) por um minuto
(SMIDERLE et al., 2005).
O recipiente utilizado para a semeadura e condução do estudo foi saco de polietileno com
dimensões de 19,0 cm de altura x 7,0 cm de diâmetro. Contendo como substrato húmus de minhoca, o
estudo foi conduzido em diferentes níveis de sombreamento com os seguintes tratamentos: T1 = pleno
sol (0%); T2 = sombreamento de 30%; T3 = sombreamento de 50% e T4 = sombreamento de 80%.
Para isso foram confeccionadas estruturas de madeira nas dimensões de 1,0 m de largura x 1,0 m de
comprimento x 1,0 m de altura, cobertas nas partes superior e lateral com tela de coloração preta de
poliolefina, denominada sombrite.
Ao instalar o ensaio experimental em delineamento inteiramente casualizado, utilizou-se três
sementes por recipiente, para posteriormente realizar o desbaste e manter somente a plântula mais
vigorosa. Foram utilizados em cada nível de sombreamento três tratamentos (substratos) com cinco
parcelas e cinco repetições. A irrigação foi realizada diariamente, ao nascer e pôr do sol. O
experimento teve duração de 90 dias após a semeadura.
Realizou-se a avaliação das seguintes variáveis: i) altura da planta (H), medido com régua
milimétrica do substrato até o ápice principal da muda; ii) diâmetro do colo (DC), medido com o
auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm na base da muda, e iii) relação altura
diâmetro (RHD), realizado por meio da divisão dos valores de altura e diâmetro.
De posse dos dados, esses foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Analisando o desempenho dos diferentes níveis de sombreamento sob o desenvolvimento das
mudas de A. mangium, nota-se que exerceram efeito significativo (p < 0,01) para todas as variáveis
estudadas. A altura (Figura 1) apresentou as melhores médias (21,8 cm e 19,7 cm) de crescimento
quando submetidas aos níveis de sombreamento 30 e 50%, respectivamente. Contrastando
significativamente com as mudas conduzidas a pleno sol, que promoveu apenas 14, 1 cm. Segundo
Gonçalves e Benedeti (2000), mudas de qualidade devem apresentar altura variando de 20 cm a 35 cm
e diâmetro do coleto entre 5 mm e 10 mm aos 120 dias, contudo, essas características variam de
espécie para espécie. Desse modo, as mudas e A. mangium aos 90 dias, produzidas no T2 e T3
apresentam um padrão para a produção de mudas de qualidade.
O maior crescimento em altura (T2 e T3) está relacionado a um mecanismo de adaptação
intrínseco a espécie, que é classificada como pioneira (FRANCO et al, 1992), proporcionando uma
valiosa estratégia para escapar às condições de baixa intensidade luminosa (MORAES NETO et al.,
2000).
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Altura da planta (cm)

O potencial das espécies em promover um crescimento mais eficiente quando conduzidas em
ambientes moderadamente sombreados, faz parte do mecanismo adaptativo. Instituindo uma estratégia
de saída à baixa e alta intensidade luminosa. A adaptação às baixas luminosidades é um atributo
genético, que permite que folhas tenham estrutura anatômica e características fisiológicas que as
capacitem ao uso efetivo da radiação solar disponível (LARCHER, 2000).
A pleno sol (T1), as mudas apresentaram crescimento limitado. Resultado explicado pela
maior incidência dos raios solares nas folhas, que causa a elevação da taxa respiratória, fechamento
dos estômatos e maior consumo de fotoassimilados para a garantia de sobrevivência da planta
(CARELLI, & FAHL, 2006.), e desse modo minimizam o crescimento da mesma. E ainda, exposição
prolongada a altas irradiâncias, pode efetivamente ser prejudicial às mudas, pois estas absorvem mais
fótons de luz do que podem utilizar, tendo como consequência, fotoinibição ou até a morte da planta
(KITAO et al., 2000).
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Figura 1. Altura de mudas de A. mangium desenvolvidas sob diferentes níveis de sombreamento.
Para o diâmetro do coleto, o T2 e T3 apresentaram os melhores resultados (2,84 e 2,51mm,
respectivamente). Por outro, lado o T4 promoveu resultado de 1,88 mm, indicando que a menor taxa
de radiação solar, inibe o desenvolvimento em diâmetro. O incremento em diâmetro apresenta uma
relação direta com o processo fotossintético, uma vez que depende dos carboidratos e auxinas
acumuladas, bem como um balanço favorável entre fotossíntese e respiração (LARCHER, 2000) e
para que estes fatores estejam em harmonia é de suma importância que a planta não sofra estresses,
sejam eles causados pela deficiência ou excesso de luminosidade.
Comparativamente, os resultados encontrados no presente estudo corroboram com aqueles
obtidos por Almeida et al. (2005) para as espécies Maclura tinctoria e Hymenaea courbaril, que
também não apresentaram diferenças nessa variável ao estudar os mesmos tratamentos deste estudo,
T2 e T3 observado na Figura 2. Ao mesmo tempo em que se observa a redução no diâmetro do coleto
em A. mangium com o aumento do nível de sombreamento (ALMEIDA et al., 2005).
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Figura 2. Diâmetro de mudas de A. mangium desenvolvidas sob diferentes níveis de sombreamento.
Na relação HD, percebe-se que o T1 promoveu a menor média, contrastando com as médias
obtidas pelo T4 que apresentaram as maiores médias (Figura 3). No entanto, vale ressaltar que quanto
menor o valor dessa relação, maior será a capacidade das mudas se estabelecerem em campo (GOMES
& PAIVA, 2004). Desse modo, as mudas à pleno sol apresentam uma maior rusticidade, quando
comparadas as demais. Tal resultado corrobora com os encontrados por Azevedo et. al (2015), para a
espécie Azadirachta indica, em que foram verificados melhores resultados para a relação HD na
condição à pleno sol.
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Figura 3. Relação entre a altura e o diâmentro de mudas de A. mangium desenvolvidas sob diferentes
níveis de sombreamento.
O tratamento com maior sombreamento apresenta menores diâmetros e, se comparados com a
altura, indicam o estiolamento das mudas na condição de 80% de sombreamento. Constatando-se
desse modo que a A. mangium exige uma maior quantidade de luminosidade para a promoção de seu
crescimento inicial.
4. Conclusões
O crescimento da altura e diâmetro de A. mangium obteve o melhor desempenho quando
submetido aos níveis de sombreamento de 30 e 50%.
O estresse promovido pela irradiação solar direta sobre as mudas de A. mangium inibiu seu
crescimento.
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1

Resumo
Dentre os principais fatores que influenciam na produção de mudas de qualidade, destaca-se o
tipo e o volume do recipiente. Nesse trabalho avaliou-se o crescimento em viveiro e a
sobrevivência em campo de mudas de espécies florestais da Mata Atlântica produzidas em
tubetes de dois volumes utilizando biossólido de lodo de esgoto como substrato. Foram
produzidas mudas de Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth (jacarandá-da-bahia), Inga
laurina (Sw.) Willd (ingá-mirim), Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira) e Schizolubium
parahyba (Vell.) S.F. Blake (guapuruvu). Cada espécie foi considerada um experimento. Os
recipientes utilizados foram tubetes de 110 e 280cm3. O substrato utilizado foi composto de
100% de biossólido. Avaliou-se o crescimento das mudas e a sobrevivência em campo cinco
meses após o plantio. Como resultado observou-se que o crescimento das mudas das espécies
estudadas está diretamente relacionado com o volume do tubete. Os resultados de todos os
parâmetros avaliados (altura, diâmetro do coleto, massa seca de parte aérea e raízes) foram
maiores nos tubetes de 280 cm3. Para o tubete de 280cm³, pelo menos 90% das mudas de todas
as espécies, com exceção do jacarandá-da-bahia, sobreviveram cinco meses após o plantio, não
havendo necessidade de replantio. Para o tubete de 110cm3, apenas as espécies aroeira e ingá
obtiveram 85% de sobrevivência. Isso pode ser justificado pelo baixo nível de chuvas nos
primeiros meses do ano de 2016. Conclui-se que as mudas das quatro espécies se desenvolvem
melhor no recipiente de 280 cm3, para o qual também foi observada maior sobrevivência em
campo.
Palavras-chave: aroeira, guapuruvu, ingá, jacarandá-da-bahia

1. Introdução
A atividade de restauração florestal, segundo Martins (2012), vem ganhando importância
através da formação de povoamentos florestais com a função de proporcionar o reestabelecimento de
condições de equilíbrio e sustentabilidade existentes nos sistemas naturais, que foram destruídos e
fragilizados no decorrer dos anos.
Abreu et al. (2015) mencionam que para o sucesso desses reflorestamentos existe a
necessidade de aumentar a quantidade e qualidade da produção de mudas de espécies florestais
nativas, as quais precisam ser adaptadas às condições dos locais de plantio.
Dentre os principais fatores que irão influenciar na obtenção de mudas de qualidade, destacase o tipo de recipiente e o seu volume. O recipiente é importante pois, segundo Carneiro (1995), deve
propiciar suporte, aeração e água para as mudas, protegendo as raízes de danos mecânicos e da
desidratação. Além disso, ele irá moldar o sistema radicular na forma mais favorável para o
crescimento das raízes, maximizando a sobrevivência e crescimento inicial das mudas após o plantio
no campo.
Pelo fato das mudas de tubetes possuírem menor volume e peso do que as mudas de sacos
plásticos, sua logística de viveiro e campo é facilitada. A tendência para a produção de mudas de
espécies florestais é o uso cada vez maior de tubetes em substituição aos sacos plásticos (ABREU et
al., 2015).
O substrato utilizado, também irá interferir na obtenção de mudas de qualidade, pois ele
poderá afetar no crescimento das raízes, tempo de formação no viveiro (VIEIRA et al., 1998); além de
auxiliar no bom estabelecimento da muda no campo (SOMAVILLA et al., 2014).
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O biossólido de lodo de esgoto, é um resíduo sólido oriundo das Estações de Tratamento de
Esgoto (ETEs), que tem sido testado com eficiência na produção de mudas florestais (PAIVA et al.,
2009; DUARTE et al., 2011; SCHEER et al., 2012). Rico em matéria orgânica e nutrientes, possibilita
aumento na produção dos viveiros, diminuição de custos, além de constituir uma forma adequada de
reciclagem de resíduos sólidos.
A utilização do biossólido como substrato pode propiciar um melhor aproveitamento de
nutrientes pela planta, em relação à adubação mineral, visto que os mesmos estão na forma orgânica e
são liberados gradativamente, suprindo de modo mais adequado as exigências nutricionais no decorrer
do ciclo biológico (ABREU, 2014). Dessa maneira, ele pode ser adotado como um complemento da
adubação, podendo reduzir na utilização de fertilizantes minerais e, consequentemente, reduzir no
custo da adubação (BARBOSA; TAVARES FILHO, 2006).
O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento em viveiro e a sobrevivência em campo de
mudas de espécies florestais da Mata Atlântica em dois volumes de tubete utilizando biossólido de
lodo de esgoto como substrato.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no período de junho a dezembro de 2015 no Viveiro Florestal da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Município de Seropédica - RJ. Foram
produzidas mudas de Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth (jacarandá-da-bahia), Inga
laurina (Sw.) Willd (ingá-mirim), Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira) e Schizolubium parahyba
(Vell.) S.F. Blake (guapuruvu). Cada espécie foi considerada um experimento.
Os recipientes utilizados foram tubetes com capacidade volumétrica de 110 e de 280 cm3. Os
tubetes de 110 cm3 apresentavam 13,2 cm de altura, diâmetro de “boca” de 3,7 cm. Para os tubetes de
280 cm3 estes números são 19,0 cm e 5,2 cm. Ambos apresentavam 8 estrias internas.
O substrato utilizado foi composto de 100% de biossólido, que foi disponibilizado pela
Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE), sendo proveniente da estação de
tratamento de esgoto (ETE) Ilha do Governador, localizada no bairro de mesmo nome, cidade do Rio
de Janeiro - RJ.
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, sendo composto por dois
tratamentos, com cinco repetições, de seis mudas cada, totalizando 30 mudas de cada espécie em cada
tratamento e 240 mudas no total.
Após as mudas apresentarem em média dois pares de folhas, foram iniciadas as medições de
altura da parte aérea, as quais foram realizadas em intervalos de 21 dias para o guapuruvu e 28 dias
para as outras três espécies, até a fase de expedição das mudas para o campo. Essa diferença de dias na
medição para o guapuruvu foi devido ao seu rápido crescimento, além das fortes temperaturas.
Ocorreram nesse período quatro medições de altura, sendo que na última delas, foi medido também o
diâmetro do coleto das mudas.
Na época de expedição para o campo, para cada espécie, foram selecionadas de cada
tratamento, as cinco mudas mais próximas da média, para avaliação de área foliar, o que foi realizado
com auxílio do medidor LICOR-3600. Dessas mudas, foram separadas as parte aérea e as raízes, estes
foram acondicionados em sacos de papel, separadamente, e secos em estufa de circulação de ar
forçada a 65 ºC até atingirem peso constante, para obter os pesos de matéria seca da parte aérea e do
sistema radicular.
Com o propósito de avaliar a sobrevivência inicial no campo, foram selecionadas 20 mudas de
cada tratamento para o plantio. O plantio foi realizado em que está sendo reflorestada em área da
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco do Itabapoana, RJ.
Na avaliação em campo foram consideradas a sobrevivência aos 5 após o plantio, com a
contagem das mudas sobreviventes em relação as covas vazias (mudas mortas).
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3. Resultados e Discussão
Observa-se pelos dados da Tabela 1, que o crescimento das mudas das quatro espécies
estudadas varia conforme o volume do tubete. Os valores médios de todos os parâmetros avaliados
são, em geral, maiores nos tubetes de 280 cm3.
Vários estudos tem mostrado que quanto maior o volume do recipiente, maior tende a ser o
crescimento das mudas. Cunha et al. (2005), avaliando o efeito da dimensão dos recipientes na
qualidade das mudas, concluíram que o crescimento em altura de Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex
DC.) foi superior em recipientes de dimensões maiores. O mesmo ocorreu em estudo realizado por
Malavasi e Malavasi (2006) que obtiveram melhor desempenho no crescimento de mudas de Cordia
trichotoma (Vell.) Arrab. Ex Stend e de Jacaranda micrantha Cham. em tubetes com maiores
dimensões, em comparação a mudas produzidas em tubetes de tamanhos inferiores.
Tabela 1 – Variáveis de crescimento de mudas de quatro espécies florestais da mata atlântica,
produzidas em diferentes recipientes. Altura (H), diâmetro do coleto (DC), área foliar (AF), massa
seca de parte aérea (MAS) e de raízes (MSR)
Espécie
Aroeira
Guapuruvu
Ingá
Jacarandá

Recipiente

H (cm)

DC (mm)

AF (cm2)

MSA (g)

MSR (g)

110

36

3,6

117

6,6

5,5

280

46

4,7

208

7,8

5,8

110

28

6,7

33

39,1

31,1

280

31

6,9

47

39,6

31,3

110

13

3,3

48

5,6

5,2

280

21

4,3

168

7,2

5,8

110

21

2,3

4

4,8

4,6

280

35

3,1

88

5,5

4,9

Abreu et al. (2015) relataram que o menor crescimento das mudas de espécies produzidas em
recipientes de menor volume está ligado à tendência desses recipientes restringirem o crescimento do
sistema radicular das mudas, e como estas tendem a apresentar um crescimento balanceado entre a raiz
e a parte aérea, o menor volume do recipiente afeta o crescimento da muda no geral.
O estudo das dimensões ideais dos recipientes é de grande importância para a produção das
mudas, pois recipientes maiores que o indicado irão provocar gastos desnecessários, elevar a área

do viveiro, aumentar os custos de transporte da manutenção e da distribuição das mudas no
campo (CARNEIRO, 1995).

Os resultados mostram também que o substrato utilizado, o biossólido de lodo de esgoto, foi
determinante para produção de mudas aptas para o plantio no campo, pois utilizando substrato
comercial, espécies de crescimento rápido como a aroeira e o guapuruvu, levam em torno 120 a 180
dias para irem ao campo. Enquanto que utilizando biossólido como substrato, no período de 50 a 90
dias as mudas dessas espécies já estavam com altura para expedição, que segundo Scremin-Dias et al.
2006, uma muda com porte ideal para plantio no campo deve possuir uma altura de parte aérea de 30
cm.
O mesmo foi constatado para as mudas de espécies de crescimento mais lento, como o ingá e o
jacarandá-da-bahia, que com o uso do substrato comercial, levaram em torno de 180 a 240 dias para
irem ao campo. Ao fazer uso do biossólido de logo de esgoto, esse tempo foi reduzido para 90 a 150
dias de produção. As exceções para essas duas espécies ocorreram com o recipiente de 110cm3, pois
na época estipulada para a expedição, as mudas ainda não haviam atingido a altura de 30cm,
considerado porte ideal para o plantio no campo.
As mudas das quatro espécies produzidas no tubete 280cm3, se encontravam aptas para plantio
no campo, se considerado o porte ideal de plantio. Esse resultado foi refletido na sobrevivência em
campo (Tabela 2), onde, com exceção do jacarandá-da-bahia, pelo menos 90% das mudas
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sobreviveram nos cinco meses iniciais após o plantio, não havendo a necessidade de replantio, já que
para plantios de restauração, são tolerados pelo menos 15% de mortalidade no plantio.
Para o tubete 110cm3, apenas as espécies aroeira e ingá obtiveram mais de 85% de
sobrevivência. Isso pode ser justificado pela baixo nível de chuvas nos primeiros meses do ano de
2016, principalmente março e abril, sendo observado período de veranico estendido. Para o jacarandáda-bahia recomenda-se um período maior de rustificação no viveiro, para os dois recipientes, já que
essa espécie apresenta crescimento lento e demonstrou alta mortalidade em campo, independente do
recipiente.
Tabela 2 – Sobrevivência (%) de mudas de quatro espécies da mata atlântica em diferentes
recipientes, cinco meses após o plantio em área de reflorestamento da empresa Acácia Amarela,
localizada na Área da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco do Itabapoana, RJ
Aroeira

Guapuruvu

Ingá

Jacarandá

3

110 cm

95

65

90

15

280 cm3

90

80

90

75

4. Conclusões
Para as condições que foi realizado o experimento, sob o aspecto técnico recomenda-se para as
quatro espécies produção de mudas nos tubetes de 280 cm3, em relação aos tubetes de 110 cm3.
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1

Resumo
A análise do crescimento vegetal é uma ferramenta e o meio mais acessível e bastante preciso
para avaliar o desenvolvimento de mudas e a contribuição de diferentes processos fisiológicos
sobre o seu desempenho, nas diferentes condições ambientais a que são submetidos. O objetivo
do presente trabalho foi realizar a avaliação do crescimento inicial de espécies arbóreas nativas
em talhões demonstrativos. O estudo foi realizado em quatro talhões demonstrativos da área
experimental da Universidade Federal do Espírito Santo, localizada no município de Jerônimo
Monteiro. Para a avaliação do desenvolvimento inicial das espécies estudadas, a metodologia
consistiu na mensuração dos parâmetros altura e diâmetro do coleto. Foram realizadas quatro
medições, de dois em dois meses, entre abril e outubro de 2011. Para analisar os dados foi
empregada a análise estatística descritiva, através da média, máximo, mínimo e coeficiente de
variação. No geral, a taxa de sobrevivência foi alta nos talhões. Dentre as espécies estudadas, a
pioneira Anadenanthera macrocarpa se sobressaiu. Para obtenção de maior conhecimento a
respeito do comportamento dessas espécies é necessário maior tempo de monitoramento.
Palavras-chave: Angico vermelho; Pau-brasil; Mogno-brasileiro; Cedro brasileiro.

1. Introdução
O Brasil possui grande diversidade de espécies florestais, no entanto, existe uma carência de
informações das espécies nativas em seu habitat natural, como sua distribuição, demografia, habitats
preferenciais e dinâmica (CHAGAS et al., 2001).
Dentre as espécies importantes para a recuperação de áreas degradadas estão a pioneiras
Anadenanthera macrocarpa e Cedrela fissilis e as espécies clímax Caesalpinia echinata e Swietenia
macrophylla.
Segundo Lorenzi (2002), a espécie Anadenanthera macrocarpa, conhecida como Angico
vermelho, é comumente encontrado em capoeiras e florestas secundárias situadas em terrenos arenosos
e cascalhentos, no interior da mata primária densa, tanto em solos argilosos e férteis como em
afloramentos basálticos. Produz anualmente grande quantidade de sementes. Apresenta rápido
crescimento, podendo ser aproveitada com sucesso para reflorestamentos de áreas degradadas de
preservação.
Segundo Reitz (1983), Cedrela fissilis trata-se de uma espécie pioneira, que demonstra grande
adaptação e agressividade para agrupamentos menos desenvolvidos, sendo encontrada frequentemente
em capoeirões, matas secundárias ou matas semidevastadas. Apresenta crescimento rápido, sobretudo
em solos úmidos, férteis e profundos.
A espécie Caesalpiniaechinata explorado ostensivamente desde a colonização do Brasil tornouse rara em seu bioma de ocorrência natural (VALERI et al., 2014). É uma espécie característica da
Floresta Estacional Semidecidualdas Terras Baixas (VELOSO et al., 1991), também habita a Floresta
Ombrófila Densa de terras baixas (ZANI et al., 2012).
A Swietenia macrophylla, mogno-brasileiro, é característico da floresta clímax de terra firme,
sobretudo argilosa. Apresenta ampla produção de sementes viáveis e alguma regeneração natural com
rápido crescimento no seu habitat (LORENZI, 2002).

683

O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento inicial de quatro espécies nativas em talhões
demonstrativos localizados em Jerônimo Monteiro – ES, afim de compreender o comportamento das
espécies para uso em recuperação de áreas degradadas.
2. Material e Métodos
Os talhões com as espécies estudadas foram implantados no município de Jerônimo Monteiro –
ES, na área experimental do Departamento de Ciências Florestais e da Madeirada Universidade Federal
do Espírito Santo, em Jerônimo Monteiro, ES, na latitude 20º47’ S e longitude 41º24’ W, a uma altitude
de 109 metros.
De acordo com a classificação de Köppen, o clima na região de estudo é do tipo Aw, com verão
chuvoso e inverno seco. A temperatura média das mínimas do mês mais frio é de 11,8ºC, e a média das
máximas do mês mais quente é de 34ºC (PEZZOPANE et al., 2012). O índice médio pluviométrico
anual é de 1293 mm (INCAPER, 2015).
O plantio das mudas de A.macrocarpa e C.echinata foi realizado no mês de dezembro de 2010;
e as espécies C.fissilis e S.macrophylla foram plantadas em abril de 2011. Cada talhão apresenta 0,033
ha, com as dimensões de 21x16 m. Mudas dispostas no espaçamento 3x2 m.
Foi realizado o combate a formigas com iscas formicidas à base de fipronil, previamente e após
a implantação dos talhões. A adubação do solo se deu com o N P K 04-14-08 + Super simples, 200
g/cova, na proporção de 50% de cada adubo. A terra, após ser retirada da cova de 30x30x30cm, teve o
adubo misturado totalmente a seu conteúdo. A adubação de cobertura foi realizada após quatros meses
do plantio com 100 gramas de sulfato de amônio e de cloreto de potássio.
Para a avaliação do desenvolvimento inicial das espécies estudadas, a metodologia consistiu na
mensuração dos parâmetros altura e diâmetro do coleto, com o auxílio de régua de madeira graduada
em cm para a medição da altura e paquímetro digital para a medição do diâmetro do colo (mm).
As medições foram realizadas entre os meses de abril e outubro, com intervalos de dois meses,
totalizando quatro medições.
Para análise dos dados fez-se o cálculo das seguintes estatísticas descritivas: média, máximo,
mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação para as variáveis diâmetro e altura. Para esses cálculos,
as plantas mortas foram eliminadas.
Para a verificação da sobrevivência das plantas utilizou-se o cálculo da taxa de sobrevivência,
utilizada por Gomes et al. (2010):

S%: taxa de sobrevivência;

𝑆𝑆% =

𝑁𝑁 − 𝑛𝑛
× 100
𝑁𝑁

N: número de plantas total presentes no talhão, considerando todas vivas;
n: número de plantas mortas.

3. Resultados e Discussão
O agrupamento das espécies nativas com base nas características ecológicas em pioneiras (A.
macrocarpa e C.físsilis) e clímax (S.macrophylla e C.echinata) permitiu detectar o comportamento
distinto desses grupos no ambiente do estudo.
Analisando o crescimento das espécies (Tabela 1 e 2), verificou-se que a A.macrocarpa foi a
espécie nativa que apresentou as maiores médias em altura e diâmetro (117,97 cm e 16,09 mm), assim
como o maior ganho em altura e diâmetro (48,07 cm e 9,20 mm). Antezana (2008), estudando o
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crescimento inicial desta mesma espécie sobre condições de adubação e roçagem encontrou valores bem
elevados de crescimento, 35 cm em altura e 7,87 mm em diâmetro no período de 12 meses.
Ainda pela análise das Tabelas 1 e 2, verifica-se que a espécie C. físsilis, no entanto, apresentou
crescimento menos expressivo: altura e diâmetro médio – 80,34 cm e 17,52 mm; aumento em altura e
diâmetro – 8,54 cm e 7,53 mm. Em seu estudo, Paiva e Poggiani (2000), verificaram aos 12 meses para
a espécie florestal C.físsilis um crescimento de 25,62 cm em altura.
As espécies, C.echinata e S.macrophylla apresentaram maior crescimento em altura do que
C.físsilis, tal situação pode ser explicada pelo fato de que ambas apresentam bom crescimento em locais
pouco sombreados (SOUZA et al., 2010).
Tabela 1- Crescimento em altura (cm) de espécies arbóreas nativas, aos 180 dias. (Fonte: os autores)
Espécies
Anadenanthera macrocarpa
Caesalpinea echinata
Cedrella fissilis
Swietenia macrophylla
CV: coeficiente de variação

Mínimo
40
31
53
41

Altura (cm)
Máximo
Média
235
117,97
121
61,025
112
80,34
91
69,34

CV
34,21
28,19
19,10
11,77

Tabela 2- Diâmetro do coleto (mm) de espécies arbóreas nativas, aos 180 dias. (Fonte: os autores)
Espécies
Anadenanthera macrocarpa
Caesalpinea echinata
Cedrella fissilis
Swietenia macrophylla
CV: coeficiente de variação

Mínimo
5,51
7,35
8,63
6,4

Diâmetro do Coleto (mm)
Máximo
Média
34,69
16,09
17,52
10,60
27,3
17,52
18,89
13,10

CV
45,70
19,88
25,37
20,98

Houve bom estabelecimento das mudas no campo, tendo-se observado diferenças expressivas
na taxa de sobrevivência das espécies estudadas, o que indica a ocorrência de diferentes potencias de
adaptação e índices de sobrevivência variáveis onde as mesmas foram implantadas. Tal fato evidencia
a existência da relação entre sítio de plantio e espécie, com diferentes respostas da espécie ao local de
plantio.
Observa-se pela Tabela 3, que as espécies C.echinata e C.físsilis foram as que apresentaram
maiores taxas de sobrevivência dentre as nativas, respectivamente 95,2% e 88,33%. Possivelmente,
parte deste resultado deve-se ao fato de que as mudas dessas espécies quando levadas a campo para o
plantio já se encontravam bem desenvolvidas se comparadas às demais, o que favorece o
estabelecimento inicial das mesmas no local em situações de estresse.
Considerando a C.echinata, em particular, tal resultado pode ser explicado por sua tendência
em desenvolver-se em locais com níveis mais baixos de sombreamento. Porém, Aguiar et al. (2005)
estudando os efeitos do sombreamento sobre essa espécie concluíram que as plantas em pleno sol
obtiveram melhores resultados.
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Tabela 3- Percentagem de sobrevivência de espécies arbóreas nativas após 120 dias de plantio. (Fonte:
os autores)
Espécies
Anadenanthera macrocarpa
Caesalpinea echinata
Cedrella fissilis
Swietenia macrophylla

120 dias
94,32
96,43
89,61
70,01

Sobrevivência (%)

180 dias
81,82
95,24
88,31
70,01

4. Conclusões
As espécies Caesalpinia echinata e Cedrela físsilis foram as que apresentaram maiores taxas de
sobrevivência, enquanto a Anadenanthera macrocarpa foi a espécie nativa que atingiu maiores médias
em altura e diâmetro do coleto;
É necessário, maior tempo de monitoramento dos parâmetros analisados para confirmação dos
dados e para obtenção de maiores conhecimentos a respeito do comportamento destas espécies, bem
como para se estabelecer quais tratos silviculturais a serem tomados para o melhor crescimento.
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Resumo
O Brasil é detentor de ampla diversidade de espécies florestais, mas carecem de
informações quanto à dinâmica de crescimento, adaptabilidade, percentagem de
sobrevivência inicial e as exigências principais da maioria das espécies em condições
de campo. O presente trabalho teve como objetivo realizar a avaliação do crescimento
inicial de E. grandis e E. urophylla x E.camaldulensis em talhões demonstrativos. O
estudo foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Florestal e
da Madeira da Universidade Federal do Espírito Santo, no município de Jerônimo
Monteiro. O plantio das espécies E. grandis e E. urophylla x E.camaldulensis foi
realizado no mês de dezembro de 2010. Para a avaliação do crescimento inicial das
espécies estudadas, mensurou-se altura com o auxílio de régua de madeira graduada
em cm e o diâmetro do colo com paquímetro digital (mm). Foram realizadas quatro
medições, de dois em dois meses, entre abril e outubro de 2011. Para analisar os dados
foi empregada a análise estatística descritiva, através da média, máximo, mínimo e
coeficiente de variação. A espécie E. grandis sofreu ataque de pragas assim a taxa de
sobrevivência foi de apenas 65,30%, enquanto E. urophylla x E.camaldulensis foi
90,28%. E. grandis e E. urophylla x E.camaldulensis apresentaram ganhos em altura e
diâmetro de 92,82cm e 21,01mm, 143,34cm e 20,90mm e respectivamente. Para
obtenção de maior conhecimento a respeito do comportamento dessas espécies é
necessário maior tempo de monitoramento.
Palavras-chave: Eucalipto; Silvicultura; Taxa de sobrevivência

1.Introdução
A escolha das práticas silviculturais e manejo nos plantios colaboram para a produção de
produtos de boa qualidade e aumento na produtividade. As práticas silviculturais são uma forma de
melhorar ainda mais o desempenho das florestas e ajustá-las aos objetivos dos produtos finais. Assim
são comparadas e analisadas as melhores formas e técnicas de plantios (GOULART, et al., 2003)
Espécies florestais de rápido crescimento têm sido cada vez mais cultivadas no Brasil, em
virtude dos diversos usos de sua madeira e pela facilidade de se adaptar às diferentes condições
edafoclimáticas (PREVEDELLO, 2013). Como por exemplo, espécies do gênero Eucalyptus,
potenciais substitutos de madeira procedente de florestas naturais para a obtenção de produtos sólidos,
como os gerados em serrarias e utilizados em marcenarias e carpintarias (CARVALHO, 2010).
Existe grande quantidade de pesquisas realizadas pelo setor florestal sobre o eucalipto, o que
tem desencadeado o sucesso da espécie. Os atrativos econômicos oriundos da cultura do eucalipto têm
levado ao fomento desta atividade para as mais diversas a regiões (MATOS, 2012).
A utilização de clones possibilita a formação de florestas com alta qualidade, satisfazendo a
necessidade industrial com o aumento e uniformização da qualidade da madeira gerada (BELTRAME
et al., 2012), fixando as características combinadas dos genótipos selecionados, com as expressões
fenotípicas desejáveis e com o vigor esperados. Assim, os estudos visam desenvolver novas

688

combinações genéticas que não existiam na natureza, e que este novo material expresse, no local de
plantio, as características desejáveis (FONSECA et al., 2010).
Atualmente, a maioria dos plantios de eucalipto tem origem de clones derivados a partir de
híbridos, e devido a isso, muitas estratégias de hibridação têm sido utilizadas para o aumento da
produção desses materiais (ASSIS e RESENDE, 2011). Devido a todos esses avanços na silvicultura
de florestas plantadas, o Brasil consolidou-se como um importante país nesse setor (GONÇALVES et
al., 2013).
Para auxiliar os produtores na escolha de materiais genéticos superiores são fundamentais
avaliações das plantas no campo (MATOS et al., 2012). Boas, Max e Melo (2009) citam que as
características que devem ser testadas são a sobrevivência, a altura e o Diâmetro à Altura do Peito
(DAP) das diferentes espécies de Eucalyptus em diferentes regiões ecológicas comprovando que o
desempenho é variável dependendo do local de cultivo.
Neste contexto o objetivo do presente trabalho foi realizar a avaliação do crescimento inicial
das espécies arbóreas exóticas, Eucalyptus grandis e dohíbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus
camaldulensis em talhões demonstrativos.
2. Material e Métodos
O experimento foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Florestal e
da Madeira da Universidade Federal do Espírito Santo, no município de Jerônimo Monteiro - ES, na
latitude 20º47’ S e longitude 41º24’ W, a uma altitude de 109 metros.
De acordo com a classificação de Köppen o clima na região de estudo é do tipo Aw, com
verão chuvoso e inverno seco. A temperatura média das mínimas do mês mais frio é de 11,8ºC, e a
média das máximas do mês mais quente é de 34ºC (PEZZOPANE et al., 2012). A precipitação média
anual é de 1293 mm (INCAPER, 2015).
As mudas de E. grandis e do híbrido E. urophylla x E.camaldulensis foram plantadas no mês
de dezembro de 2010. Sendo que cada talhão possui 336m², com dimensões de 21x16 m e as mudas
foram dispostas no espaçamento 3x2 m.
Logo após a implantação dos talhões realizou-se o combate a formigas com iscas à base de
fipronil. A adubação do solo foi realizada de acordo com (Gonçalves, 1995), com N P K 04-14-08 +
Super simples, 200 g/cova, na proporção de 50% de cada adubo sendo as covas com dimensões
30x30x30cm. Quatro meses após do plantio foi realizado adubações de cobertura com 100 gramas de
sulfato de amônio e 100 gramas cloreto de potássio.
Para a avaliação do desenvolvimento inicial das espécies estudadas, a metodologia consistiu
na mensuração dos parâmetros altura, realizado com auxílio de régua de madeira graduada em cm e
paquímetro digital para a medição do diâmetro do colo (mm). As medições foram realizadas entre os
meses de abril e outubro de 2011, com intervalos de dois meses, totalizando quatro medições.
Para análise dos dados fez-se o cálculo das seguintes estatísticas descritivas: média, máximo,
mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação para as variáveis diâmetro e altura. Para esses
cálculos, as plantas mortas foram eliminadas.
Para avaliação do comportamento das espécies com relação ao ganho em altura e diâmetro
foram determinados três intervalos de classes: inferior, intermediário e superior. Esses intervalos de
classe foram determinados da seguinte forma:
Classe inferior <Xm - Sx
Xm - Sx< Classe intermediária <Xm + Sx
Classe superior >Xm + Sx
Em que:
Xm= Média da altura ou do diâmetro
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Sx = Desvio padrão
Para a verificação da sobrevivência das plantas utilizou-se o cálculo da taxa de sobrevivência
conforme Gomes et al. (2010):

S%: Taxa de sobrevivência

𝑆𝑆% =

𝑁𝑁 − 𝑛𝑛
× 100
𝑁𝑁

N: número de plantas total presentes no talhão, considerando todas vivas
n: número de plantas mortas
A sobrevivência das plantas foi avaliada em cada medição, sendo acumulativa até a quarta e
última medição.

3. Resultados e Discussão
Analisando as quatro medições que foram feitas durante a pesquisa nos talhões, observou-se
uma diferença significativa na taxa de sobrevivência das espécies avaliadas (Tabela 1), apontando
assim que houve potenciais de adaptação distintos. Esta circunstância comprova a existência da
relação entre o ambiente e a espécie, apresentando diferentes respostas entre a espécie estudada e o
sítio de plantio.
Tabela 1 - Taxas de sobrevivência das espécies avaliadas aos 120, 180, 240 e 300 dias.
Espécie
E. grandis
E. urophylla x E. camaldulensis

120 dias
93,88
100,00

Sobrevivência (%)
180 dias
240 dias
74,49
70,41
93,42
91,67

300 dias
65,30
90,28

Observa-se uma menor taxa de sobrevivência d a espécie E. grandis,pois mesmo adotando os
devidos cuidados no preparo da área de implantação dos talhões estudados, o ataque de pragas levou
muitas plantas à morte principalmente de E. grandis.
A análise estatística descritiva dos dados mostrou significativamente o desenvolvimento em
altura e diâmetro dos indivíduos representantes de cada espécie em seu respectivo talhão (Tabela 2) e
(Tabela 3).
Tabela 2– Resultados para o diâmetro das espécies florestais plantadas em talhões demonstrativos aos
180 dias após a 1ª medição.
Espécie
E. grandis
E. urophylla x E. camaldulensis

Mínimo (mm)
8,42
7,55

Máximo(mm)
49,28
42,94

Média (mm)
25,11
25,63

CV (%)
43,73
32,51
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Tabela3– Resultado para altura das espécies florestais plantadas em talhões demonstrativos, aos 180
dias após a 1ª medição.

Espécie
E. grandis
E. urophylla x E. camaldulensis

Mínimo (cm)
35
71

Máximo(cm)
252
294

Média (cm)
130,38
183,32

CV (%)
39,19
30,99

Durante o monitoramento verificou que a espécie E. grandis apresentou maior diâmetro e
maior altura que o E. urophylla x E. camaldulensis: E. grandis – 92,82cm e 21,01mm; E. urophylla x
E. camaldulensis – 143,34cm e 20,90mm. O rápido crescimento é uma característica em comum
dessas espécies, o que foi expresso também nas condições dos talhões demonstrativos de Jerônimo
Monteiro, onde foram plantadas.
Sendo o talhão de E. urophylla x E. camaldulensis constituído por indivíduos provenientes de
clonagem, o resultado que se esperava era o mais uniforme possível, entretanto, observou-se alta
heterogeneidade para os padrões de clones, ficando seu CV em torno de 30,99% para a altura e
32,51% para o diâmetro, bem próximo aos encontrados para o talhão de E. grandis, proveniente de
sementes. O motivo deste resultado possivelmente deve-se às características variáveis do sítio e/ou
ataque de algumas pragas.
Oliveira Neto et al. (2010), trabalhando com Eucalyptus camaldulensis em diferentes
espaçamentos e doses de adubação, observou que o crescimento em diâmetro apresentou
comportamento linear crescente com o aumento da área útil por planta. Observou ainda que,
independentemente do nível de adubação, houve aumento substancial no número de indivíduos nas
classes diamétricas maiores com o aumento da área útil por planta.

4. Conclusões
A taxa de sobrevivência foi alta no talhão de E. urophylla x E. camaldulensis, enquanto E.
grandis foi baixa em virtude do ataque por pragas.
Com relação ao crescimento tanto E. urophylla x E. camaldulensis, E. grandis, apresentaram
ótimo desempenho.
Para o talhão de E. urophylla x E. camaldulensis observou-se alta heterogeneidade para os
padrões de clones.
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Resumo
A Moringa oleifera é uma espécie que apresenta propriedades medicinais e suas sementes são
utilizadas no tratamento de água para o consumo humano e águas residuais. Existe uma
carência de estudos para a identificação de substratos adequados que propiciem todos os
recursos nutricionais necessários para que as mudas tenham bom desenvolvimento e qualidade,
chegando então à fase adulta bem formadas. Objetivou-se com este trabalho analisar o
crescimento inicial de mudas de M. oleifera em substrato Bioplant® enriquecido com diferentes
doses de Basacote® 3M. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com
quatro repetições de 16 mudas cada. Os tratamentos utilizados foram as doses de Basacote ®
Mini 3M de 0; 2; 4; 6 e 8 kg m-3 de substrato Bioplant®. Decorridos 100 dias da montagem do
experimento, foram analisados: altura da parte aérea, comprimento, volume, massa seca de
raiz, massa seca da parte aérea e total. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao
teste de Shapiro-Wilk, para verificação da normalidade e a regressão. As doses do Basacote®
influenciaram no crescimento inicial das mudas de M. oleifera. E para a produção de mudas
dessa espécie sob estas condições, recomenda-se o Basacote® 3M na dose de 5,64 kg m-3 de
substrato.
Palavras-chave: Basacote®; propagação; sementes.

1. Introdução
A escassez de água tratada atualmente é algo que atinge principalmente os países em
desenvolvimento e impulsiona a busca de meios alternativos, econômicos e sustentáveis na solução
deste problema de saúde pública, a exemplo do uso de coagulantes naturais (SÁNCHEZ-MARTÍN et
al., 2012). A espécie Moringa oleifera apresenta expressivos usos, destacando-se o medicinal
(ANWAR et al., 2007) e, as suas sementes contém uma substância solúvel em água com propriedades
coagulantes, que são utilizadas no tratamento de água para o consumo humano e águas residuais
(NDABIGENGESERE et al., 1995). Justifica-se, portanto, o uso deste extrato vegetal em substituição
ao sulfato de alumínio, utilizado como coagulante industrial, por países em desenvolvimento
(SÁNCHEZ-MARTÍN et al., 2012), reduzindo custos no tratamento de água.
O uso de coagulantes naturais, a exemplo do pó das sementes de M. oleifera, resulta em
elevados percentuais de redução de turbidez e cor aparente da água (ARANTES et al., 2015) e
extratos de sementes desta espécie podem ser utilizados para a descontaminação do íon prata em
soluções aquosas, por meio da adsorção (ARAÚJO et al., 2010).
Outras utilidades das sementes de M. oleifera são relatadas na literatura, como a produção de
biodiesel (PINTO et al., 2012), a clarificação do caldo de cana (COSTA et al., 2015) e como fonte de
propágulo na produção de mudas (BEZERRA et al., 2004; NEVES et al., 2007; OLIVEIRA et al.,
2013).
A produção de mudas é uma fase fundamental no estabelecimento de plantas adultas bem
formadas e para isso, carece de estudos para identificar substratos que proporcionem nutrientes
necessários ao seu desenvolvimento de qualidade e, o enriquecimento destes com adubos minerais
(CECONI et al., 2007).
Os adubos minerais solúveis são intrinsecamente mais fáceis de disponibilizarem nutrientes e
apresentam curto período de ação no solo comparado aos adubos de liberação lenta, porque estes têm
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revestimento com função de disponibilizar os nutrientes de forma gradual, deixando-os acessíveis ao
longo do tempo (ZEKRI & KOO, 1992).
Essa característica é a principal vantagem da utilização desses fertilizantes e por este benefício
estão sendo testados em viveiros e no plantio definitivo (LANG et al., 2011), por ser aplicado em
quantidades menores e com menor frequência, reduzindo os custos com mão de obra no parcelamento
(ZEKRI & KOO, 1992).
Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho analisar o crescimento inicial de mudas de
M. oleifera em substrato Bioplant® enriquecidos com diferentes doses de Basacote® 3M.
2. Material e Métodos
O experimento foi realizado no Viveiro Florestal do Centro de Ciências Agrárias e
Engenharias, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), localizado na BR 482, Alegre,
Espírito Santo, situado a 20º45’02’’ S e 41º29’06’’ W, e altitude de 117 m. O clima da região é quente
e úmido no verão, com inverno seco, e com uma precipitação anual média de 1.200 mm. A
temperatura média anual é torno de 27 °C (INMET, 2015).
Foram utilizadas sementes de moringa (Moringa oleifera Lam.) procedentes do município de
Iguatu, no estado do Ceará. A semeadura foi feita a uma profundidade de 0,5 cm, em tubetes de
polipropileno de 280 cm³, preenchidos com o substrato Bioplant®.
O delineamento experimental utilizado foi o em blocos casualizados com quatro repetições de
16 mudas. Os tratamentos foram constituídos de diferentes doses do fertilizante de liberação lenta
(FLL) Basacote® Mini 3M (NPK = 13:6:16 + 1,4 Mg): 0; 2; 4; 6 e 8 kg m-3 de substrato Bioplant®
homogeneizados antes do enchimento dos tubetes.
Decorridos 40 dias da semeadura, as bandejas contendo as mudas foram transferidas para a
área de rustificação (sol pleno), deixando-se uma célula vazia entre um tubete e outro. Durante o
período do experimento, as mudas foram irrigadas diariamente com o auxílio de um regador,
controlando-se a quantidade de água a fim de reduzir as perdas de nutrientes por lixiviação.
Após 100 dias da semeadura, foram avaliados: altura da parte aérea (H), obtida com o auxílio
de uma régua graduada em cm, medindo-se do coleto da muda até a gema apical; diâmetro do coleto
(DC), medido em nível da borda do tubete, com o auxílio de um paquímetro digital e o resultado
expresso em mm; comprimento da raiz (CR) em cm; volume de raiz (VR) em cm³, obtido com o
auxílio de uma proveta de volume conhecido contendo água, em que o deslocamento da água em mL
corresponde ao volume das raízes em cm³; massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz
(MSR), obtidas por secagem em estufa com circulação de ar forçada, em uma temperatura de 70 ºC até
atingir peso constante e posterior pesagem em balança analítica (0,0001 g); relação altura da parte
aérea e diâmetro do coleto (H/DC); relação massa seca da parte aérea e massa seca da raiz
(MSPA/MSR) e índice de qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON et al., 1960). A dose de máxima
eficiência técnica (DMET) foi calculada para cada variável a partir das derivadas das equações
ajustadas pela análise de regressão.
Os resultados foram analisados utilizando-se o software Sisvar 5.4 (FERREIRA, 1998). Os
dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk em nível de 5% de significância para verificar a
normalidade entre as médias observadas. Os resultados da relação massa seca da parte aérea e massa
seca da raiz (MSPA/MSR) foram transformados utilizando-se a equação “raiz quadrada” para cada
média dessa variável. Após a verificação da normalidade, foi realizada a análise de variância
(ANOVA) e regressão em nível de 5% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
As variáveis alturas da parte aérea (H), comprimento de raiz (CR), volume de raiz (VR) e
massa seca de raiz de mudas de M. oleifera cultivadas em substrato comercial Bioplant® adubado com
diferentes doses de Basacote® Mini 3M não foram afetadas significativamente (Tabela 1). Bezerra et
al. (2004) verificaram maior crescimento de plântulas de M. oleifera, quando cultivadas no substrato
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comercial Plantmax® (17,4 cm), se comparado à mistura constituída de solo esterilizado, húmus de
minhoca e pó de coco lavado na proporção (em v/v) de 2:1:1 (14,5 cm). No entanto, o maior
crescimento de mudas de M. oleifera foi observado utilizando-se areia (75%) + húmus (25%) (32,33
cm) (NEVES et al., 2007).
Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis alturas da parte aérea (H), comprimento de raiz (CR),
volume de raiz (VR) e massa seca de raiz (MSR) de mudas de M. oleifera, em substrato Bioplant®, em
função das doses de Basacote® 3M.
Basacote®
(kg m-3)

H (cm)

CR (cm)

VR (cm³)

MSR (g)

0

39,905 ± 2,71

16,61 ± 0,81

20,11 ± 2,63

79,46 ± 2,76

2

42,438 ± 3,19

17,26 ± 1,73

22,91 ± 3,60

88,47 ± 7,08

4

43,355 ± 3,09

17,97 ± 0,77

21,00 ± 2,42

78,66 ± 5,59

6
8

43,855 ± 1,70
42,928 ± 2,83

18,30 ± 1,54
18,73 ± 1,92

20,32 ± 2,48
19,48 ± 2,96

77,42 ± 6,95
73,36 ± 4,47

Verifica-se, com as doses crescentes de Basacote® 3M, comportamento quadrático das
variáveis até atingir os maiores valores de MSPA (43,41 g) e MST (122,86 g), com as máximas doses
de eficiência técnica de Basacote® Mini 3M de 6,46 e 4,82 kg m-3 de substrato, respectivamente
(Figura 1). Segundo Vieira et al. (2008), o N e o K são os macronutrientes mais acumulados em mudas
de M. oleifera, seguidos pelo Ca, S, P e Mg. O que muito provavelmente foram um dos nutrientes
responsáveis pelo crescimento da parte aérea e do sistema radicular das mudas de M. oleifera do
presente trabalho.

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

(A)

MST (g)

MSPA (g)

Vieira et al. (2007) observaram que a omissão de N foi o tratamento que mais afetou a
produção de matéria seca e, pela ordem decrescente, seguiram-se os das ausências de P, Mg e S. O
acúmulo de nitrogênio propicia um aumento da parte aérea e raiz, ocorrendo uma maior captação de
nutrientes e fazendo com que a muda tenha um crescimento mais vigoroso (PINTO et al., 2001).
Segundo Rossa et al. (2011), o uso de Basacote® Mini 6M determina ganhos significativos de
crescimento com as doses 6,68 a 5,54 kg m-3 para Anadenanthera peregrina, e 8,38 a 14,42 kg m-3
para Schinus terebinthifolius. Segundo Mendonça et al. (2008), o fertilizante de liberação lenta
Osmocote® na dose de 6,80 kg m-3 para o cultivo de Tamarindus indica L., em ambiente a céu aberto,
foi a combinação que promoveu o maior acúmulo de massa seca total (13,56 g).

ŷ = 22,1718 + 6,5780*x - 0,5093*x2
R² = 0,9412
DMET = 6,46 kg m-3
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Figura 1 – Massa seca da parte aérea - MSPA (A) e massa seca total - MST (B) de mudas de M.
oleifera, em substrato Bioplant®, em função das doses de Basacote® 3M. *Significativo em nível de
5% de probabilidade. Legenda: DMET - Dose de máxima eficiência técnica. (Fonte: os autores).
Os menores valores encontrados para as variáveis MSPA e MST foram de 22,75 g e 102,21 g,
respectivamente, na ausência do fertilizante de liberação lenta, o que resulta numa diferença de 2,13
mm; 20,66 g; 20,65 g e 6,02 para as doses de máxima eficiência técnica. Para essas variáveis, Marana
et al. (2008) encontraram respostas semelhantes, em que a testemunha obteve valores inferiores em
relação aos que receberam as adubações. Esse resultado sugere a importância dessa adubação para a
formação das mudas de M. oleifera, pela limitação do crescimento em diâmetro e massa total na falta
do FLL.
4. Conclusões
As doses de fertilizante de liberação lenta influenciaram o crescimento inicial das mudas de
Moringa oleifera. E para a produção das mesmas, sob essas condições, recomenda-se o Basacote® 3M
na dose de 5,64 kg m-3 de substrato.
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Resumo
O mogno-africano vem se valorizando no Brasil devido sua resistência à praga do mognobrasileiro e por apresentar madeira de qualidade e valor semelhante à espécie nativa. O sucesso
de um plantio florestal está em utilizar mudas com boa qualidade apresentado uma elevada
produção de biomassa nas fases iniciais, para isso é preciso atender suas necessidades
nutricionais. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento inicial de mudas de
mogno-africano (Khaya senegalensis) submetidas a diferentes doses de potássio. O
experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus
Ipameri. O delineamento experimental utilizado foi em delineamento inteiramente casualizado
com cinco tratamentos (testemunha e quatro doses de potássio) e cinco repetições. Como
substrato, utilizaram-se amostras de areia, sendo acondicionadas em vasos de polietileno preto
com capacidade para sete dm3, as quais receberam as doses de potássio (K) de: 0; 40; 80; 120 e
160 mg dm-3. As mudas de mogno-africano foram obtidas do viveiro Vasconcelos Florestal,
localizado no município de Monte Alto-SP. O experimento foi irrigado mantendo a capacidade
de retenção de água do solo a 60 % por meio de pesagens periódicas. As variáveis analisadas
foram: altura, diâmetro de colo, número de folíolos e massa seca total aos 180 dias após
transplantio. Todas as variáveis testadas não tiveram diferenças entre as doses crescentes de
potássio. Deste modo, pode-se concluir que o Khaya senegalensis é pouco exigente em
potássio na fase inicial de crescimento desde que as demais necessidades nutricionais sejam
atendidas.
Palavras-chave: Nutrição Florestal; massa seca; espécie exótica.

1. Introdução
Para o bom desenvolvimento de espécies florestais, um dos fatores essenciais é o
conhecimento das exigências nutricionais. Aliado a isto, os solos destinados aos povoamentos
florestais são geralmente arenosos, de baixa fertilidade natural e com déficit hídrico, fatores esses que
interferem nos teores de nutrientes no solo e na disponibilidade destes para as plantas, sendo a
adubação uma prática importante (SOUZA et al., 2010).
O mogno-brasileiro é uma espécie de grande importância comercial, devido suas diversas
características de interesse para o mercado florestal brasileiro, porém é uma espécie altamente
susceptível a broca do ponteiro (Hypsipyla grandella Zeller), praga chave desta espécie que ocasiona
graves problemas no desenvolvimento e tornam a implantação e manejo inviáveis para a silvicultura
comercial. O cultivo de mognos-africanos surgiu como alternativa, uma vez que suas características
são bastante semelhantes ao mogno-brasileiro, tendo resistência a essa praga (PINHEIRO et al., 2011).
O mogno-africano (Khaya senegalensis) pertencente à família Meliaceae tem se destacado por
possuir uma madeira de alta resistência e de alto valor comercial, sendo destinada para movelaria,
laminação, construção naval e construções de interiores (PINHEIRO et al., 2011). Sua área de
ocorrência natural se estende desde a Mauritânia e Leste do Senegal até o Norte de Uganda. Esta
espécie tem caule retilíneo, alcançando até 35 metros de altura em solos férteis. A coloração do cerne
e a aparência atraente a torna uma das melhores madeiras para móveis (JOKER e GAMÉNÉ, 2003).
Um fator essencial para o adequado crescimento e produção de biomassa das espécies
florestais é o conhecimento das exigências nutricionais, principalmente em áreas de cerrado, pois é o
que mais afeta no aumento de produtividade das plantas (SOUZA et al., 2010). O potássio não é um
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nutriente que faz parte de nenhum composto orgânico, entretanto é o cátion mais abundante no
citoplasma e a com grande importância no potencial osmótico das células e dos tecidos de plantas.
Plantas bem supridas de potássio desenvolvem maior eficiência do uso da água, enquanto que plantas
deficientes em potássio possuem menor desempenho fotossintético, devido à abertura estomática não
acontecer de forma regular, reduzindo a entrada de CO2 (PRADO, 2008).
Poucos são os estudos avaliando as necessidades nutricionais para o desenvolvimento inicial
de plantas de mogno-africano. Visto o potencial da espécie e a escassa existência de pesquisas sobre o
assunto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento inicial de plantas de mognoafricano adubadas com potássio em casa de vegetação.
2. Material e Métodos
O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação da Universidade Estadual de
Goiás, Câmpus Ipameri-GO. O substrato utilizado foi areia peneirada (peneira com malha de 4 mm).
A precipitação média anual é da ordem de 1.500 mm. As temperaturas do ar são da ordem de 11°C
(mínima) e 43°C (máxima) e média de 27°C.
As mudas de mogno-africano (Khaya senegalensis) foram obtidas do viveiro Vasconcelos
Florestal, localizado no município de Monte Alto-SP. As mudas foram oriundas de sementes
importadas do continente africano, produzidas em tubetes com capacidade de 53 cm3, altura média de
15 cm e 90 dias de idade. Nesse período, não receberam nenhuma adubação. Posteriormente, essas
mudas foram transferidas para vasos de polietileno preto, com capacidade para sete dm3, com uma
planta por vaso, contendo areia que constituíram os tratamentos.
Em seguidas foram adicionadas as seguintes doses de potássio: 40; 80; 120 e 160 mg dm-3,
tendo como fonte o cloreto de potássio (60% de K2O). Também foram adicionadas doses padrões de
nitrogênio (160 mg dm-3) e fósforo (150 mg dm-3) tendo como fonte o ureia e superfosfato triplo,
respectivamente. E por fim, os micronutrientes: boro (0,5 mg dm-3), manganês (1,5 mg dm-3), zinco (5
mg dm-3), cobre (0,5 mg dm-3) e molibdênio (0,1 mg dm-3).
As mudas foram transplantadas para os vasos aos 90 dias de idade, no mês de junho de 2015.
A umidade do solo foi mantida durante todo o período experimental em aproximadamente 60% da
capacidade de retenção de água na areia. O volume de água evapotranspirado, foi reposto, diariamente,
por meio de pesagem dos vasos que indicaram a quantidade necessária de água a ser adicionada
individualmente em cada vaso.
As plantas foram conduzidas até aos 180 dias após o transplantio, as quais foram determinadas
a altura, o diâmetro do coleto, número de folíolos e massa seca total. Para as determinações de altura e
diâmetro foram utilizadas trena graduada e paquímetro, respectivamente. Foi realizada a quantificação
da massa de matéria seca total (raiz + caule + folhas), por meio da secagem em estufa de circulação
forçada de ar, em temperatura de 70°C por 72 horas e, posteriormente pesadas.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados com 5 doses de
potássio (0; 40; 80; 120 e 160 mg dm-3) e 5 repetições. Cada repetição foi constituída por um vaso de
plástico com capacidade de sete dm³ com areia, contendo uma muda de mogno-africano (Khaya
senegalensis). Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos à análise de variância (teste F)
utilizando o suplemento estatístico do software Excel 2007 da Microsoft.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentadas a análise de variância das variáveis analisadas nas plantas de
mogno-africano em função dos tratamentos, aos 180 dias após transplantio. Verifica-se que todas as
variáveis não tiveram diferenças a 5% de probabilidade.
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Tabela 1 – Resumo da análise de variância para altura, diâmetro, número de folíolos e massa
de matéria seca de plantas de mogno-africano submetidas a doses de potássio (Fonte: os autores).
Fonte de
Variação

Quadrados médios
GL

Altura
(cm)

Diâmetro
(mm)

N° de
Folíolos

Massa de
matéria seca
Total (g)

Tratamento

4

65,06

3,37

870,84

60,50

Resíduo

20

97,12

2,98

1033,72

120,42

20,91

13,69

25,39

25,54

CV%
Teste de F

0,67

NS

1,13

NS

0,84

NS

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F.
probabilidade pelo Teste F.

NS

0,50 NS

Não Significativo ao nível 5% de

Resultado semelhante foi encontrado quando Tucci et al. (2011) avaliando o crescimento de
mudas de Swietenia macrophylla (mogno-brasileiro) também observaram que o fornecimento de
níveis crescentes de K não afetou o crescimento inicial das plantas, indicando que essa espécie possui
demanda atendida mesmo em condições de baixa disponibilidade desse nutriente no solo.
No trabalho de Perez (2014) objetivando avaliar o suprimento de doses de potássio sob duas
condições hídricas (30 e 70% de capacidade de retenção de água) verificou que o aumento das doses
de potássio não afetou o crescimento em altura, diâmetro, área foliar e matéria seca de raiz, caule e
folhas das plantas a 70% de umidade. Ainda no trabalho de Perez (2014), a massa seca total das
plantas de mogno africano não teve diferenças entre as doses crescentes de potássio, somente as
alterações hídricas foram responsáveis pelas diferenciações de biomassa em suas folhas, alterando a
relação raiz/parte aérea.
Mesmo que neste e em outros trabalhos revelem que o potássio não é muito exigido nas fases
iniciais do mogno-africano, não é correto afirmar que sua fase adulta não seja exigente quanto a este
macronutriente, o que revela uma necessidade de um estudo que vise complementar as informações
quanto a necessidade de uma adubação potássica para esta espécie.
4. Conclusões
O mogno-africano (Khaya senegalensis) é pouco exigente em potássio na fase inicial de
crescimento desde que demais exigências nutricionais sejam supridas.
A adubação potássica não interfere na produção de biomassa no mogno-africano.
5. Agradecimentos
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Resumo
O flamboyant tem sido frequentemente utilizado na arborização de vias públicas e assim cresce o
interesse em produção de mudas dessa espécie. Por suas sementes apresentarem dormência, a
propagação dessa espécie, que é basicamente via sementes, é prejudicada. Diante disso, o
objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes métodos para a superação de dormência do
flamboyant. O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Universidade Estadual
de Goiás, Campus Ipameri. Os seguintes tratamentos foram utilizados: T1 (imersão em água na
temperatura de 80ºC por 5 minutos), T2 (imersão em água na temperatura de 80ºC por 10
minutos), T3 (imersão em ácido sulfúrico por 1 minuto), T4 (imersão em ácido sulfúrico por 5
minutos) e T5 (controle). O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado,
com quatro repetições com 20 sementes por repetição. As contagens das sementes germinadas
foram realizadas do primeiro ao décimo dia. Os parâmetros avaliados foram porcentagem de
germinação (G%) e índice de velocidade de germinação (IVG). Dentre os tratamentos testados o
T1 e o T2 foram os métodos mais eficientes para a superação da dormência das sementes de
flamboyant, enquanto que os tratamentos T4 e T5 não foram eficientes para promover a
germinação das sementes.
Palavras-chave: Delonix regia; Germinação; Embebição.

1. Introdução
A espécie Delonix regia é conhecida vulgarmente como flamboyant, pertence à família Fabaceae,
e é originária do continente Africano (LUCENA et al., 2006). Nos últimos anos tem-se intensificado a
utilização de espécies exóticas arbóreas em programas de reflorestamento e também na arborização de
vias públicas (MISSIO et al., 2011). Estudos recentes evidenciam a utilização da espécie Delonix regia na
arborização urbana representando até 20% do total de árvores plantadas em determinados local o que
pode causar problemas públicos, como o comprometimento da fiação elétrica e a destruição de calçadas
(WEIRICH et al., 2015; HOPPEN et al., 2014).
A propagação do flamboyant ocorre principalmente por sementes, o que se configura em
problemas para a multiplicação dessa espécie em função da presença de dormência, decorrente da
resistência física ou impermeabilidade do tegumento (CÂMARA et al., 2015). De acordo com Lima et al.,
(2013) várias espécies florestais apresentam problemas para a germinação das sementes o que em muitos
casos configura-se como uma alternativa para a perpetuação da espécie em condições naturais, entretanto
o longo período para a germinação das sementes passa a ser um problema para a produção de mudas em
viveiro.
Para a superação desse tipo de dormência recomenda-se a utilização de procedimentos como a
embebição, a escarificação mecânica e a escarificação química para que assim a germinação máxima seja
atingida (BRASIL, 2009). Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi identificar metodologias
mais eficazes para a superação de dormência da espécie flamboyant, e assim contribuir para a otimização
do tempo para a produção de mudas dessa espécie.
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2. Material e Métodos
O presente trabalho foi conduzido no laboratório de sementes da Universidade Estadual de Goiás,
Campus Ipameri. Para a instalação e condução do experimento, foram colhidos frutos de 6 árvores, dos
quais foram obtidas, aproximadamente, 600 sementes. A coleta foi realizada na região de Campo Alegre
de Goiás, Goiás, localizado geograficamente na latitude: 17º 37' 59" S, longitude: 47º 46' 42" W, a 877
metros de altitude, no mês de maio de 2016. As sementes foram beneficiadas, higienizadas com
hipoclorito de sódio a 1%, lavadas em água corrente e secas, imediatamente após a coleta. Após a
colheita, as sementes foram acondicionadas em sacos de plástico para o transporte.
Após este processo, as sementes foram submetidas aos diferentes tratamentos para a superação de
dormência: T1 - imersão em água na temperatura de 80ºC por 5 minutos, T2 - imersão em água na
temperatura de 80ºC por 10 minutos, T3 - imersão em ácido sulfúrico por 1 minuto, T4 - imersão em
ácido sulfúrico por 5 minutos e T5 - controle.
O delineamento experimental adotado foi o de inteiramente casualizado, com quatro repetições,
sendo utilizadas 20 sementes por repetição, totalizando 400 sementes. As contagens das sementes
germinadas foram realizadas do 1º ao 10º dia, considerando como sementes germinadas aquelas com a
presença de estruturas essenciais as quais serãoresponsáveis por produzir uma planta sadia a nível de
campo (BRASIL, 2009).
Os parâmetros avaliados foram Porcentagem de Germinação G (%), determinada pela fórmula
proposta pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009):
G = NG x 100/ NT
Sendo: NG = número de sementes germinadas; e NT = número de sementes colocadas para
germinar).
E também o Índice de Velocidade de Germinação (IVG), calculado pela fórmula proposta por
Maguire (1962):
IVG: (G1/N) + (G2/N) + (Gn/Nn)
Sendo: G1, G2 e Gn = número de plântulas normais computadas na primeira, na segunda e na
última contagem; e N1, N2 e Nn = número de dias da semeadura à primeira, segunda e última contagem.
Os dados obtidos referentes à porcentagem de germinação e ao índice de velocidade de
germinação foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% de significância
utilizando o programa ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2009).
3. Resultados e Discussão
Diante dos dados obtidos observou-se uma diferença significativa entre os tratamentos utilizados,
para todos os parâmetros G% e IVG avaliados. Para o parâmetro porcentagem de germinação apresentado
na figura 1, verifica-se que os tratamentos T1 (imersão em água na temperatura de 80ºC por 5 minutos) e
T2 (imersão em água na temperatura de 80ºC por 10 minutos), foram eficazes e contribuíram para os
maiores índices de germinação. Embora não tenham apresentado diferença estatística, no T2 foi
verificado um maior número de sementes germinadas.
No trabalho realizado por Lima et al. (2013) verificou-se também a eficiência do método de
embebição das sementes em água a 80º por cinco minutos, porém a porcentagem de plântulas germinadas
foi de 48,52 %, sendo inferior aos dados encontrados no presente trabalho (59 %). Estes resultados se
diferem dos encontrados por Missio et al. (2011), em que o tratamento de embebição em água a 80ºC
apresentou alta porcentagem de sementes mortas. Rocha et al. (2010) verificou também em sementes de
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Prosopis affinis que ao utilizar água quente ocorreu um comprometimento da germinação das sementes
em função da danificação do embrião. Ainda em trabalho realizado por Silva et al. (2015) com a espécie
Schizolobium parahyba, foi verificado que as sementes submetidas ao tratamento de água fervente
apresentaram o menor percentual de emergência de plântulas.
Já os tratamentos T3 (imersão em ácido sulfúrico por 1 minuto), T4 (imersão em ácido sulfúrico
por cinco minutos) e o controle não foram eficientes para a germinação das sementes de flamboyant.
Estes resultados não corroboram com os obtidos por Missio et al. (2011), pois o tratamento químico com
ácido sulfúrico foi considerado o mais eficiente. Provavelmente esta diferença foi em função do tempo
que as sementes ficaram expostas ao tratamento, uma vez que no trabalho o tempo adotado foi de 150
minutos.

Figura – 1. Percentagem de germinação (G%) em sementes de Delonix regia, submetidas a diferentes
tratamentos para superação de dormência: T1 (imersão em água na temperatura de 80ºC por cinco
minutos), T2 (imersão em água na temperatura de 80ºC por 10 minutos), T3 (imersão em ácido sulfúrico
por 1 minuto), T4 (imersão em ácido sulfúrico por 5 minutos) e T5 (controle). *Médias seguidas pelas
mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. (Fonte: os
autores).
Com relação ao índice de velocidade de germinação (IVG) o T1 e o T2 se sobressaíram em
relação aos demais, apresentando valores similares sem diferença estatisticamente, porém é notável que o
T2 também apresentou melhor desempenho em relação ao T1 (Figura 2).
A imersão em água na temperatura de 80ºC por 5 minutos (T1) e imersão em água na temperatura
de 80ºC por 10 minutos (T2), fez com que algumas sementes germinassem em tempo médio de 4-5 dias,
ou seja, ocasionou o amolecimento e expansão do tegumento, favorecendo a permeabilidade. Resultados
semelhantes foram verificados por Oliveira et al. (2003), para sementes de canafístula, Peltophorum
dubium (Sprengel) Taubert, imersas emágua quente (95ºC) e com posterior permanência na mesma água,
por mais 24 horas, fora do aquecimento. Enquanto que Alves et al. (2007 e 2004) verificaram, para
sementes de Bauhinia divaricata e Bauhinia monandra, queos tratamentos com água quente (imersão em
águanas temperaturas de 80ºC, por seis e nove minutos, e 100ºC, por um e dois minutos) provocaram a
mortede todas as sementes.
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Figura – 2: Índice de velocidade de germinação das sementes de Delonix regia, submetidas a diferentes
tratamentos para superação de dormência: T1 (imersão em água na temperatura de 80ºC por 5 minutos),
T2 (imersão em água na temperatura de 80ºC por 10 minutos), T3 (imersão em ácido sulfúrico por 1
minuto), T4 (imersão em ácido sulfúrico por 5 minutos) e T5 (controle). *Médias seguidas pelas mesmas
letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. (Fonte: os autores).
4. Conclusões
Os métodos de embebição em água a 80ºC por cinco e dez minutos foram os métodos mais
eficientes para a superação da dormência das sementes de flamboyant.
O método de imersão em ácido sulfúrico por um e cinco minutos não foram eficientes para a
quebra de dormência dessa espécie.
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Resumo
O solo atua como maior reservatório de C do ecossistema terrestre. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a dinâmica do carbono orgânico associado à fração mineral do solo com a
implantação do eucalipto em uma área com histórico de conversão do bioma cerrado para
pastagem. O estudo foi desenvolvido em povoamento de eucalipto que foram implantadas em
áreas de pastagem cultivadas por 30 anos. Amostragem de solo foi realizada anualmente
durante 3 anos. As amostras de solo de cada profundidade e a cada ano foram submetidas ao
fracionamento físico da matéria orgânica do solo em MOP e MAM. Após a separação o
material da fração MAM o teor de C e abundância natural de 13C (δ13C) na fração foi
determinado em um analisador elementar acoplado a um espectrômetro de massa de razão
isotópica. Na camada de 0-10 cm observa-se tendência a mineralização da matéria orgânica
associada aos minerais, proveniente do cerrado e pastagem. Na camada de 10-20 cm, houve um
estímulo ao incremento de carbono proveniente da pastagem. Já o C proveniente do cerrado na
camada de 10-20, houve um mineralização ao longo dos três anos. Conclui-se que nos
primeiros 3 anos de cultivo do eucalipto há estimulo a mineralização da frações de C-MAM
dos cultivos anteriores (Cerrado e Pasto) na camada de 0-10 cm e incremento de C-MAM do
cultivo anterior mais recente (Pasto) na camada de 10-20 cm.
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo, 13C, Mineralização.

1. Introdução
É crescente a preocupação da comunidade científica com as mudanças climáticas ocasionadas
pelo efeito estufa. O CO2, um dos gases responsáveis por esse efeito, tem o solo como o maior
reservatório do ecossistema terrestre (2.500 Pg) (Lal, 2004), e poderá desempenhar papel de dreno ou
fonte de CO2, a depender da forma como será manejado.
As principais vias de entrada de C no solo estão relacionadas, principalmente com o aporte de
resíduos da biomassa aérea e radicular das plantas, liberação de exsudados radiculares, lavagem de
constituintes solúveis da planta pela água da chuva e transformação desses materiais carbonados pelos
macro e microrganismos do solo (Silva et al,. 2007). Deste modo, as florestas por possuírem elevado
volume de biomassa vegetal exerce um relevante papel no aporte de C ao solo.
A conversão de áreas naturais em áreas de cultivo, com derrubada e queima da vegetação
natural pode reduzir os teores da matéria orgânica do solo (MOS), acarretar a perda de fertilidade e o
aumento da erosão (Bernoux et al., 2004).
Os Cerrados brasileiros cobrem cerca de 200 Mha, cerca de 23% da área do Brasil
(Bustamante et al., 2006; Lal, 2008). Entre os anos de 60 e 80 intensificou-se a ocupação deste bioma,
principalmente para produção pecuária em sua maioria gado de corte. Na sua grande maioria com
práticas de manejo inadequadas e em estados variados de degradação, há perdas substancias nos
estoques de C do solo e na biomassa, aumentando as emissões de gases de efeito estufa (GEE)
(Bustamante et al., 2006; Lal., 2008).
No entanto, plantios de espécies do gênero Eucalyptus têm sido apontados como grandes
potencias para recuperação do C no solo, de modo que estas apresentam um ganho de biomassa em um
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intervalo de tempo muito curto. Entretanto, ainda encontra-se poucas informações sobre a taxa de
acumulação e sobre dinâmica da MOS nos solos sob cultivo de eucalipto no Brasil e como elas se
comparam com outros sistemas de uso da terra.
Desta forma, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a dinâmica do carbono orgânico
associado à fração mineral do solo com a implantação do eucalipto em uma área com histórico de
conversão do bioma cerrado para pastagem.
2. Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido em povoamento de eucalipto (híbrido E. grandis x E. urophylla)
recém-plantados em um Latossolo Vermelho de textura média no bioma Cerrado, localizado no
município de Três Lagoas-MS (lat. -20,890484° N; long. -51,905472° W). As florestas de eucalipto
foram implantadas em áreas de pastagem cultivada por 30 anos. Sendo plantado com espaçamento 3 x
3 m, após dessecação da pastagem Braquiária com glifosato, e realização da adubação química básica.
As avaliações então foram realizadas até três anos após a implantação do eucalipto.
O delineamento experimental foi o sistemático (CALZADO et al,. 1964), uma vez que as
áreas de Pastagem, Eucalipto e Cerrado não estavam casualizadas, com quatro repetições.
A amostragem de solo foi realizada anualmente durante o período de três anos do
experimento. Foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0-10, 10-20 cm de profundidade.
As amostras de solo de cada profundidade e a cada ano foram submetidas ao fracionamento
físico da matéria orgânica do solo em fração particulada (matéria orgânica particulada, MOP) e fração
associada aos minerais (matéria orgânica associada aos minerais, MAM) (CAMBARDELLA et al,.
1992). Após a separação o material das frações MOP e MAM os teores de C e abundância natural de
13
C (δ13C) nas frações foram determinados em um analisador elementar acoplado a um espectrômetro
de massa de razão isotópica (IRMS). Em nosso trabalho priorizamos estudar as frações de MAM, uma
vez que constitui na fração da matéria orgânica mais resistente as alterações microbianas e portanto
com maior relevância quando se deseja estudar práticas de manejo que priorizam o sequestro de C nos
solos.
Como a área onde será instalado o plantio de eucalipto foi manejada com pastagem durante 30
anos o δ13C da matéria orgânica do solo é diferente do δ13C das plantas de eucalipto, o qual permitirá
quantificar o C derivado das raízes da pastagem incorporado nas frações de MAM no solo ao longo do
tempo, segundo a equação:
Ct = Cs + C raiz
Ct x At13 = Cs x As13 + C raiz x A raiz13
C raiz = Ct x (At13 – As13) / (A raiz13–As13)

Equação 1.
Equação 2.
Equação 3.

Em que Ct é o conteúdo de C total na fração MAM; Cs é C inicial nas frações MAM no solo;
C raiz é o conteúdo de C presente na raiz; At13 é a abundância natural de 13C no Ct; As13 é a
abundância natural de 13C no Cs; A raiz13 é a abundância natural de 13C na raiz.
Com a amostragem antes da implantação e durante cada ano de amostragem ao longo dos três
anos de cultivo, foi possível ajustar uma curva da possível tendência de alteração do “C-antigo”
(Cerrado e Pastagem) com entrada do “C-novo” derivado da planta de eucalipto nas profundidades de
0-10 e 10-20 cm. Para a distinção entre o C derivado do Cerrado com aquele derivado do eucalipto
(uma vez que os valores de δ13C de ambos são próximos), foi considerado que após o plantio de
eucalipto os teores de C do cerrado foram semelhantes àqueles observados na pastagem durante os três
anos de amostragem. Foi realizada a análise de regressão dos dados, utilizando um modelo linear com
a realização do teste F para os ajustes dos coeficientes da curva. Com os ajustes das curvas foi possível
calcular a taxa de mineralização ou incremento de C-MAM advindo dos diferentes usos.
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3. Resultados e Discussão
Houve ajustes significativos pelo modelo linear para C-MAM ao longo do tempo proveniente
de pastagens e cerrado em ambas as camadas de solo (Figura 1). Entretanto, para o C-MAM
proveniente de solos de eucalipto os ajustes não foram significativos para os modelos linear,
quadrático ou cúbico, para ambas as camadas do solo.
Na camada de 0-10 observa-se tendência a mineralização da matéria orgânica associada aos
minerais nos primeiros três anos de plantio, proveniente do cerrado e pastagem. A taxa de
mineralização pode ser estimada a partir das equações obtidas pelas curvas de tendências, de modo
que para o cerrado ocorreu uma taxa de mineralização de 0,7184 Mg ha-1 ano-1 e para pastagem 0,2662
Mg ha-1 ano-1. O eucalipto pode estar contribuindo para essa taxa de mineralização, liberando
exsudatos radiculares que são utilizados por microrganismos da rizosfera, devido a sua natureza lábil,
promovendo o aumento da população e acelerando o processo de decomposição da MOS (Alves et al.,
2009; Kuzyakov, 2010).

-1

C associado aos minerais (C-MAM, Mg ha )

Na camada de 10-20 cm, houve um estímulo ao incremento de carbono proveniente da
pastagem a uma taxa de 0,1709 Mg ha-1ano-1, este aumento pode ser explicado pela decomposição do
carbono presente na fração menos estável da matéria orgânica, a qual é mais lábil e mais fácil de ser
decomposta. Bayer et al. (2002) afirmam que a fração particulada da MOS é mais sensível às práticas
de manejo do solo, pois altera-se conforme as variações no aporte de material vegetal e nas taxas de
decomposição promovidas por práticas de preparo do solo. Colaborando assim, com os dados
encontrados em nosso estudo.
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Figura 1. C da matéria orgânica do solo associado aos minerais (C-MAM) advindo do Cerrado,
pastagem e eucalipto ao longo de três anos após o plantio do eucalipto. Equações referemse aos ajustes aos modelos lineares de regressão. **, *, o e ns: significativo a 1%,
significativo a 5%, significativo a 10% e não significativo, respectivamente.

Já o C proveniente do cerrado na camada de 10-20, houve um mineralização ao longo dos três
anos, a uma taxa de mineralização de 0,97 Mg ha-1ano-1. Não houve uma contribuição da matéria
orgânica particulada para incrementos na matéria orgânica associada aos minerais, possivelmente pelo
fato que esta área já esteve por 30 anos com pastagem, portanto na camada subjacente grande parte da
fração menos estável já deveria ter sido mineralizada.
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Ainda que o C-MAM advindo do cultivo do eucalipto não ter sido ajustado significativamente
a um modelo de regressão, podemos verificar uma tendência de um incremento de C-MAM advindo
do eucalipto, o qual poderá ser mais evidenciado ao longo do tempo como já verificado em outros
estudos. Lima et al (2006) estudando solos de plantios de eucalipto implantados sob pastagens
degradadas observou que após 32 anos do cultivo de eucalipto de curta rotação (7 anos), houve
incrementos nos estoques de C no solo de 21,5% e 21,7% nas regiões de Belo Oriente e Virginópolis
no estado de Minas Gerais. Enquanto Silver et al (2000) ao realizar uma revisão dos estoques de C em
solos reflorestados sobre pastagem, observaram que houve um incremento de 0,41 Mg ha -1ano-1
durante um período de 100 anos.
Pegoraro (2007) observou diferenças de natureza física e química na serapilheira depositada
pelo eucalipto, possuindo maiores teores de materiais lignificados em relação ás pastagens, as quais
por possuírem menor conteúdo de lignina e taninos encontram-se mais propicias a degradação
microbiana (Mendham et al., 2004). Todos estes fatores contribuem para os dados encontrados na
literatura dos incrementos de C com os cultivos de eucalipto. Entretanto, nos anos iniciais após o
plantio há um maior impacto tanto pelo preparo do solo quanto pelas demandas fisiológicas da planta
por nutriente, além do aporte de serapilheira ser mais expressivo após o terceiro ano de plantio,
podendo desta forma não ter sido detectado incremento nos estoques de C no solo em nosso estudo
durante o período experimental.
4. Conclusões
Nos primeiros três anos de cultivo do eucalipto há estimulo a mineralização da frações de CMAM dos cultivos anteriores (Cerrado e Pasto) na camada de 0-10 cm e incremento de C-MAM do
cultivo anterior mais recente (Pasto) na camada de 10-20 cm.
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Resumo
A macrofauna exerce significativa contribuição na estrutura e no funcionamento do solo. O
conhecimento da composição e do comportamento ecológico desses organismos é importante
para o entendimento da dinâmica dos sistemas de produção. Nesse contexto, o objetivo do
presente trabalho foi verificar a diversidade e a distribuição vertical da macrofauna do solo em
um plantio de Eucalyptus dunnii localizado na Mina de Candiota, no município de Candiota, RS,
pertencente à Companhia Riograndense de Mineração. A amostragem da macrofauna do solo
consistiu na retirada de 12 amostras de solo, seis na profundidade de 0-5 cm e seis na de 5-10
cm. Utilizando uma sonda circular de 10 x 5 cm², as amostras foram extraídas aleatoriamente,
mensalmente, no período de um ano. Em laboratório foi realizada a triagem do material através
do método de catação manual, onde foram coletados os organismos edáficos visíveis a olho nu.
No período de junho de 2014 a maio de 2015 foram coletados 514 espécimes da macrofauna do
solo distribuídos em 10 grupos taxonômicos. Na profundidade de 0-5 cm foi encontrado 84,2%
do total de organismos e na profundidade de 5-10 cm, 15,8%. As médias de abundancia e o
Índice de diversidade de Shannon indicaram que estatisticamente a profundidade de 0-5 cm
diferiu da profundidade de 5-10 cm. Conclui-se que a maior abundância e diversidade de grupos
taxonômicos ocorre na camada de 0-5 cm.
Palavras-chave: Mineração; Carvão mineral; Entomologia Florestal;

1. Introdução
O conhecimento da composição da fauna do solo e do seu comportamento ecológico é de
significativa importância, tanto para o conhecimento da dinâmica dos sistemas de produção, quanto para
a avaliação da qualidade do solo (PAOLETTI; BRESSAN, 1996).
Os organismos do solo podem ser classificados conforme seu tamanho corporal em microfauna,
mesofauna e macrofauna. A macrofauna compreende os organismos com diâmetro corporal superior a
4 mm, os quais apresentam como características a construção de ninhos, cavidades, galerias e
transportam materiais de solo, por exemplo, os crustáceos, os aracnídeos, os anelídeos, os térmitas e as
formigas, incluindo os moluscos (LAVELLE et al., 1994).
A macrofauna desempenha papel fundamental na fragmentação dos resíduos vegetais e na
regulação indireta dos processos biológicos do solo, estabelecendo com os microrganismos interações
em diferentes níveis (SWIFT; HEAL; ANDERSON, 1979). De acordo com Wolters e Ekschmitt (1997)
esses organismos edáficos podem contribuir com 33% da decomposição da liteira.
Esses organismos exercem significativa contribuição para estrutura e para o funcionamento do
solo, sendo encontrados em maior quantidade nas camadas superficiais. Nesse contexto, não há muitos
estudos relacionados a macrofauna em plantios com a espécie Eucalyptus dunnii.
Assim, o objetivo do trabalho foi verificar a diversidade e a distribuição vertical da macrofauna
do solo em um plantio de Eucalyptus dunnii localizado dentro da Mina de Candiota, no município de
Candiota, RS.
2. Material e Métodos
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2.1 Localização da área de estudo e características da área de estudo
O estudo foi conduzido em um plantio de E. dunnii, pertencente à Companhia Riograndense de
Mineração, localizado na Mina de Candiota, no Município de Candiota, no sul do Estado do Rio Grande
do Sul. O plantio apresentava uma área aproximada de 2,73 ha (S 31º 34' 14,8"-W 53º 43' 42,1"), o subbosque era composto por uma camada de serapilheira de 5 cm.
Essa área foi arrendada pela Companhia Riograndense de Mineração para realizar a extração do
carvão, após o corte das árvores. No início do estudo o plantio estava com sete anos de idade, apresentava
altura média de 24,9 m, DAP médio de 19,72 cm e espaçamento de 3,0 m x 2,5 m.
O clima da região, segundo a classificação de Wilhelm Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido
com verão quente (ALVARES et al., 2013) e a temperatura média em torno de 18°C com precipitação
média anual de 1.350 mm (MORENO, 1961). O solo é classificado como Argissolo Vermelho Eutrófico
típico (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2006).
2.2 Amostragem da macrofauna
A amostragem da macrofauna do solo consistiu na retirada de 12 amostras de solo, seis na
profundidade de 0-5 cm e seis na de 5-10 cm. Utilizando uma sonda circular de 10 x 5 cm² (diâmetro x
altura), as amostras foram extraídas aleatoriamente, mensalmente, no período de junho de 2014 a maio
de 2015, sendo retiradas a partir do centro de cada tratamento, distantes aproximadamente 10 m entre si
e a 50 m da bordadura.
Cada amostra de solo foi embalada individualmente em saco plástico transparente, com
capacidade de 10 L, etiquetada por tratamento, repetição, profundidade e data de coleta e levadas para
o Laboratório de Entomologia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria. No laboratório foi
realizada a triagem do material através do método de catação manual, onde as amostras foram
desfragmentadas e os organismos edáficos visíveis a olho nu foram retirados com auxílio de pinças,
pincéis e lupa de mão e identificados a nível de grupos taxonômicos, principalmente ordens e algumas
famílias.
2.3 Índices de Diversidade, flutuação populacional e análise estatística
Calculou-se o Índice de diversidade de Shannon (H’) com a utilização do programa estatístico
Past (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001).
A fim de avaliar em qual estação do ano ocorreu o maior número de organismos, foi realizada
a flutuação populacional a partir da abundância total, onde os dados de abundância mensal foram
agrupados. Os meses de junho, julho e agosto de 2015 representaram a estação inverno; setembro,
outubro e novembro de 2015 primavera; dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016 verão; março,
abril e maio de 2016 outono.
Também foi realizada análise de variância (ANOVA) para verificar se houve diferença
estatística entre as médias de abundância e diversidade, nas profundidades. A partir da ANOVA, os
dados que não atenderam as condições de normalidade e homogeneidade foram transformados pela
equação: x= �� + 0,5 e posteriormente submetidos ao teste de agrupamento de médias Scott Knott,
com 5% de probabilidade de erro, utilizando o programa Sisvar versão 5.6. (FERREIRA, 2011). O
delineamento experimental utilizado foi Inteiramente Casualizado.
3. Resultados e Discussão
No período de junho de 2014 a maio de 2015 foram coletados 514 espécimes da macrofauna do
solo, distribuídos em 10 grupos taxonômicos (Araneae, Chilopoda, Coleoptera, Diptera, Enchytraeidae,
Formicidae, Hemiptera, Isopoda, Isoptera e Oligochaeta).
Na profundidade de 0-5 cm foi coletado o maior número de organismos (433) e de grupos
taxonômicos (10), totalizando 84,2% do total de organismos coletados no período do estudo. O menor
número de indivíduos (81) e de grupos taxonômicos (7) ocorreu na profundidade de 5-10 cm
correspondendo a 15,8% do total de indivíduos coletados (Tabela 1).
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Tabela 1 – Distribuição vertical da macrofauna do solo em plantio de Eucalyptus dunnii em área não
minerada, coletada através de uma sonda circular de 10 x 5 cm² (volume: 392,5 cm³), no período de
junho de 2014 a maio de 2015. Candiota, RS. (Fonte: os autores).
Profundidade
0-5 cm
5-10 cm
Total
14
3
Araneae
17
10
1
Chilopoda
11
37
7
Coleoptera
44
5
0
Diptera
5
12
10
Enchytraeidae
22
211
14
Formicidae
225
5
0
Hemiptera
5
2
0
Isopoda
2
134
44
Isoptera
178
3
2
Oligochaeta
5
433 (84,2%)
81 (15,8%)
514 (100%)
Total
10
7
¹ Sobs
² Índice de Shannon
0,9203 a
0,3866 b
² Médias de abundância
36,08 a
6,75 b
¹ Riqueza observada; ² médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Scott
Knott, a 5% de significância.
Grupos Taxonômicos

Analisando a Tabela 1, verificou-se que na profundidade de 0-5 cm os grupos taxonômicos mais
abundantes, no período de um ano de coleta, foram Formicidae e Isoptera com 211 e 134 indivíduos,
respectivamente. Porém, na profundidade de 5-10 cm de profundidade ocorreu o inverso, Isoptera foi
mais abundante que Formicidae (44 e 14).
Na maioria dos ecossistemas, as formigas são consideradas como um grupo taxonômico
dominante, estando presente nos mais variados ambientes. Sua diversidade aumenta quando há um
aumento na complexidade da vegetação, sendo que, a riqueza de espécies está diretamente
correlacionada com a abundância e diversidade da vegetação predominante nos ecossistemas (DIEHLFLEIG; DIEHL-FLEIG; SANHUDO, 1998; SOARES; GOMES; SANTOS, 2001; SOUZA et al., 1998).
Devido à abundância, à diversidade e aos aspectos funcionais que desempenham no solo, as
formigas (ordem Hymenoptera) são consideradas como sendo um dos mais importantes grupos em solos
tropicais e subtropicais atuando sobre os aspectos pedológicos e na regulação do equilíbrio ecológico
(ASSAD, 1997).
Os cupins exercem um papel importante nos processos de formação de solo e ciclagem de
nutrientes (EGGLETON et al., 1996). Por meio da trituração, decomposição, humificação e
mineralização de recursos celulósicos os cupins atuam na ciclagem de nutrientes no solo (COSTALEONARDO, 2002). Tanto os Cupins quantos as formigas e minhocas são comumente chamados de
“engenheiros do ecossistema”, pois ao desempenharem suas atividades levam à criação de estruturas
biogênicas que modificam as propriedades físicas dos solos, além de disponibilizarem recursos para
outros organismos (WOLTERS, 2000).
O Índice de Diversidade de Shannon (H’) indicou que a maior diversidade de grupos
taxonômicos foi encontrada na profundidade de 0-5 cm (0,9203) diferindo estatisticamente da
profundidade de 5-10 cm. Isso ocorreu devido a maior riqueza observada ter sido encontrada nessa
profundidade (0-5 cm) aliado ao fato das abundâncias dos grupos taxonômicos estarem bem distribuídas
(Tabela 1).
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As médias de abundância indicaram que há diferença estatística entre as profundidades, onde
foi possível verificar que na profundidade de 0-5 cm ocorreu o maior número de indivíduos.
Possivelmente isso ocorreu em função do acúmulo da serapilheira que está concentrado nos primeiros
centímetros do solo, assim favorecendo a reprodução de alguns grupos, como por exemplo, formigas e
cupins.
Com relação a flutuação populacional (Figura 1), no outono foi coletado o maior número de
indivíduos na profundidade de 0-5 cm. Possivelmente isso ocorreu pelo fato da precipitação acumulada
no período correspondente ao outono ter sido menor do que nas demais estações e pela temperatura média
do ar ter ficado em torno de 18.9 ºC, assim favorecendo o desenvolvimento e a permanência dos
organismos na profundidade de 0-5 cm. Além disso, no outono há uma maior deposição de folhas,
consequentemente ocorrerá aumento na oferta de alimento para os organismos.
Para a profundidade de 5-10 cm, no inverno foram coletados mais organismos (49) em relação
as demais estações. Possivelmente o aumento no número de indivíduos ocorreu pelo fato do inverno
apresentar baixas temperaturas, consequentemente fazendo com que os organismos migrem para as
camadas inferiores do solo.
Algumas características das estações do ano juntamente com as variações de temperatura e
umidade são fatores que influenciam a densidade faunística (SOARES; COSTA, 2001; FERNANDES
et al., 2011).

Figura 1 – Flutuação populacional do total de indivíduos coletados durante as estações em plantio de Eucalyptus
dunnii na Mina de Candiota, Candiota RS. (Fonte: autores)

4. Conclusões
A profundidade de solo de 0-5 cm é composta por 10 grupos taxonômicos.
A maior abundância e diversidade de grupos taxonômicos ocorre na profundidade de 0-5 cm.
O outono é mais favorável para o desenvolvimento de organismos na profundidade de 0-5 cm e
no inverno na camada de 5-10 cm.
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Resumo
Sabe-se que os solos das regiões tropicais, devido ao intemperismo, apresentam baixas
concentrações de micronutrientes, especialmente zinco. Desse modo, objetivou-se avaliar o
crescimento inicial de plantas de mogno-africano (Khaya senegalensis) submetidas a diferentes
doses de zinco. O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação da
Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado com cinco tratamentos (testemunha e quatro doses de zinco) e cinco
repetições. Como substrato, utilizaram-se amostras de Latossolo Vermelho distrófico, sendo
acondicionadas em vasos de plástico com capacidade para 7 dm3, os quais receberam as doses
de zinco (Zn) de: 0; 2,5; 5; 10 e 20 mg dm-3. Todos os tratamentos receberam calagem para
elevar a saturação por bases do solo para 60% e adubação com 160 mg dm-3 de ureia e 150 mg
dm-3 de super fosfato triplo e 80 mg dm-3 de cloreto de potássio. As mudas foram oriundas de
sementes, produzidas em tubetes com capacidade de 53 cm3, altura média de 15 cm e 90 dias
de idade. Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos à análise de variância (teste F) e
teste de médias. Aos 150 dias após o plantio, foram avaliados: altura, diâmetro de colo, número
de folíolos e massa de matéria seca total. As variáveis testadas não apresentaram diferenças
significativas entre as doses crescentes de zinco testadas. Deste modo pode-se concluir que o
Khaya senegalensis não apresenta resposta às doses de zinco na fase inicial de crescimento,
mesmo sendo cultivado em solo pobre deste micronutriente.
Palavras-chave: Nutrição de Plantas; Silvicultura; Khaya senegalensis.

1. Introdução
O Khaya senegalensis, conhecido como mogno-africano, é originário da África entre as
latitudes 15 e 18º N, em uma faixa paralela à linha do Equador, preferencialmente em florestas ciliares
e savanas florestadas de alta precipitação (ORWA et al., 2009). É uma espécie heliófila, podendo
atingir até 35 m de altura em solos férteis, diâmetro de até 1,5 m e de 8 a 16 m de fuste sem
ramificações laterais. Espécie ideal para plantio em regiões com índices pluviométricos
compreendidos entre 800 a 1600 mm de chuvas por ano, responde bem a irrigação (PINHEIRO et al.,
2011). A madeira é dura, pesada, durável e possuem desenhos de grande beleza, o que justifica seu uso
na fabricação de mobiliário, bem como na decoração de interiores (LAMPRECHT, 1990).
No Brasil, esta espécie é cultivada em grande parte do país, principalmente nas regiões Norte,
Centro-Oeste e Sudeste, onde tem apresentado bons resultados silviculturais. Entretanto,
quantitativamente, ainda existem poucas áreas cultivadas, o que subestima seu potencial produtivo e
econômico. Estima-se que aproximadamente há apenas 8 mil hectares de mogno-africano plantados no
Brasil, sendo 2.500 hectares somente no Pará. Desta maneira, faz-se necessário, o desenvolvimento de
práticas de manejos que promovam a expansão da cultura no país, uma vez que sua madeira possui
alto valor comercial, principalmente no mercado internacional. Estima-se que cada hectare plantado
pode-se obter 160m³ de madeira serrada, a um valor de mercado de R$ 2.300,00 m³, contribuindo
assim para o avanço econômico silvicultural brasileiro (GOMES, 2010).
Dentre as principais atividades que objetivam elevar a produtividade dos sítios florestais,
destaca-se para os estudos das práticas de manejo do solo. Para a otimização das práticas de manejos
adotas deve-se levar em consideração a adoção de fontes de nutrientes por meio da adubação mineral
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ou orgânica (GONÇALVES, 1995; VOGEL, 2002), fazendo com que o solo forneça todos os
nutrientes em quantidades necessárias potencializando o crescimento das plantas (FORRESTER et al.,
2006). Contudo, ainda não existem informações precisas sobre o desenvolvimento e exigências
mínimas para maximização desta produtividade, e que as características e quantidade de adubos
aplicados dependerão das necessidades nutricionais da espécie utilizada, da fertilidade do solo, da
forma de reação dos adubos com o solo, da eficiência dos adubos, de fatores de ordem econômica e da
disponibilidade hídrica (PARDOS et al., 2005; RYAN, 2010).
A fertilização florestal, principalmente no estágio de produção de mudas, geralmente é
realizada de modo empírico e utilizando-se de única formulação de macronutrientes (nitrogênio,
fósforo e potássio), independente do tipo de solo, da espécie e da época de plantio (BARROS;
NOVAIS, 1990). Apenas plantios de diferentes espécies de eucaliptos e pinus recebem de duas a três
aplicações de fertilizantes durante o seu ciclo de 6 a 7 anos (BARROS et al., 2004; GONÇALVES et
al., 2008). Quanto à adubação com micronutrientes, as informações são ainda mais escassas. Apesar
destes nutrientes serem requeridos em pequenas quantidades, são de fundamental importância para que
ocorra o desempenho das principais funções metabólicas dentro das células (CORCIOLI, 2013).
De acordo com Malavolta (1980), o zinco, juntamente com o boro, são os micronutrientes que
se mostram mais deficientes nos solos brasileiros. Em decorrência disso, fundamenta-se a importância
da realização de estudos envolvendo diferentes doses de adubação com este micronutriente para o
mogno-africano, visando à obtenção de maior produtividade e sustentabilidade na produção florestal,
por meio de sua adequada recomendação nutricional. Adicionalmente, cabe ressaltar que ainda não há
trabalhos de fertilização com micronutrientes para a espécie. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o
crescimento inicial de plantas de mogno-africano (Khaya senegalensis) submetidas a diferentes doses
de zinco.
2. Material e Métodos
O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação da Universidade Estadual de
Goiás, Câmpus Ipameri-GO. A precipitação média anual é da ordem de 1.500 mm. As temperaturas
são da ordem de 11°C (mínima) e 43°C (máxima) e média de 27°C.
As mudas de mogno-africano (Khaya senegalensis) foram obtidas do viveiro Vasconcelos
Florestal, localizado no município de Monte Alto-SP. As mudas foram oriundas de sementes
importadas do continente africano, produzidas em tubetes com capacidade de 53 cm3, altura média de
15 cm e 90 dias de idade. Nesse período, não receberam nenhuma adubação. Posteriormente, as mudas
foram transferidas para vasos de polietileno preto, com capacidade para 7 dm3.
O substrato utilizado foi o Latossolo Vermelho distrófico, o qual apresentou a seguinte
composição química: pH (CaCl2)= 4,4; H + Al= 47 mmolc dm-3; Ca= 7 mmolc dm-3; Mg= 3 mmolc dm3
; P (resina)= 5 mg dm-3; K= 2,4 mmolc dm-3; Matéria orgânica = 33 g dm-3; CTC= 59 mmolc dm-3;
V%= 21; Cu= 1,2 mg dm-3, Fe= 66 mg dm-3, Mn= 6,9 mg dm-3, Zn= 0,6 mg dm-3,= e B= 0,12 mg dm3
.
Com base no resultado da análise química do solo, foi realizada uma adubação de plantio com
os macronutrientes: nitrogênio (160 mg dm-3), fósforo (150 mg dm-3) e potássio (80 mg dm-3), tendo
como fonte a ureia, o superfosfato triplo e o cloreto de potássio, respectivamente. E pelos
micronutrientes: boro (0,5 mg dm-3), manganês (1,5 mg dm-3), cobre (0,5 mg dm-3) e molibdênio (0,1
mg dm-3). Por fim, adicionou-se as doses de zinco (Zn): 0; 2,5; 5; 10 e 20 mg dm-3, tendo como fonte o
sulfato de zinco.
As mudas foram transplantadas para os vasos aos 90 dias de idade, no mês de junho de 2015.
A umidade do solo foi mantida durante todo o período experimental em aproximadamente 60% da
capacidade de retenção de água no solo. O volume de água evapotranspirado, foi reposto, diariamente,
por meio de pesagem dos vasos que indicaram a quantidade necessária de água a ser adicionada
individualmente em cada vaso.
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As plantas foram conduzidas até aos 150 dias após o transplantio, as quais foram medidas a
altura, o diâmetro do coleto, número de folíolos e massa de matéria seca total. Para as determinações
de altura e diâmetro foram utilizadas trena graduada e paquímetro, respectivamente. Foi realizada a
quantificação da massa de matéria seca total (raiz, caule e folhas), por meio da secagem em estufa de
circulação forçada de ar, em temperatura de 70°C por 72 horas e, posteriormente pesadas.
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 5 doses de zinco (0;
2,5; 5; 10 e 20 mg dm-3) e 5 repetições. Cada parcela experimental foi constituída por um vaso de
plástico com capacidade de 7dm³ de substrato, contendo uma muda de mogno-africano (Khaya
senegalensis).
Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos à análise de variância (teste F) utilizando o
programa estatístico ASSISTAT (SILVA, 2009).
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentadas as médias das variáveis analisadas nas plantas de mognoafricano em função dos tratamentos, aos 90 dias após transplantio. Verifica-se na Tabela 1 que todas
as variáveis não apresentaram diferenças estatísticas significativas a 5% de probabilidade.
Tabela 1 – Crescimento e características morfológicas de plantas de mogno-africano submetidas as
doses de zinco. (Fonte: os autores).
Características
Doses de Zinco (mg
Altura
Diâmetro
Número de
Massa de matéria
dm-3)
(cm)
(mm)
Folíolos
seca total (g)
Médias
0
20,1
7,7
48,4
33,8
2,5
22,4
7,7
57,8
34,9
5
22,5
7,6
54,6
32,5
10
19,3
8,1
47,0
34,0
31,4
20
18,9
8,6
49,0
14,0
CV%
13,9
12,9
35,0
NS
NS
NS
0,4 NS
Teste F
1,7
0,8
1,6
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F. NS Não Significativo.
As plantas de mogno-africano não responderam as aplicações de doses de zinco em seu
crescimento inicial. Tal fato pode estar relacionado com a baixa exigência da espécie a este
micronutriente e pelo fato de que o solo apresenta, baixa quantidade de zinco, no entanto satisfazendo
as exigências nutricionais do mogno-africano em sua fase inicial de desenvolvimento.
Mendonça et al. (1999) demonstraram que mudas de aroeira-do-sertão (Myracrodruon
urundeuva Fr. All) cultivadas em um solo com concentração de 0,7 mg de Zn dm-3 de solo não tiveram
crescimento afetado quando omitido Zn na adubação.
Outros trabalhos têm demonstrado a não necessidade de aplicação generalizada de Zn na
produção de mudas de eucalipto (BARROS et al., 1985; COUTO et al., 1985; SGARBI et al., 1999);
em alguns casos, inclusive, esse nutriente tem trazido até prejuízo ao crescimento dessas plantas
(BARROS et al., 1985).
4. Conclusões
O Khaya senegalensis não apresenta resposta às doses de zinco na fase inicial de crescimento,
mesmo sendo cultivado em solo pobre deste micronutriente, não sendo necessária a aplicação de zinco
via fertilizantes.
O Khaya senegalensis é pouco exigente em zinco em seu desenvolvimento inicial quando
cultivado em solos de cerrado.
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Resumo
Manilkara salzmannii é uma árvore nativa da mata atlântica, conhecida popularmente como
maçaranduba. Pertencente à família Sapotaceae, a espécie tem grande importância econômica,
mas carece de informações voltadas para seus aspectos ecológicos e conservacionistas. O
objetivo do trabalho foi analisar o efeito de diferentes substratos na emergência de plântulas de
Manilkara salzmannii. As sementes foram provenientes de frutos coletados em um fragmento de
floresta estacional semidecidual. Conduziu-se o experimento em casa de vegetação, onde foi
realizado um experimento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, com sete repetições
contendo 10 sementes. As sementes foram semeadas em diferentes substratos contidos em
bandejas plásticas, onde ordenou-se da seguinte forma: T1: Adubo/areia na proporção 2:1; T2:
Adubo/areia na proporção 1:1; T3: Areia; e T4: Areia/argila na proporção 1:1. Foi analisado a
porcentagem de sementes emergidas e o IVE. Os resultados foram submetidos ao programa
estatístico BioEstat 5.0. A maior porcentagem de emergência foi no tratamento 4, onde as
sementes foram colocadas em substrato composto de areia e argila na proporção 1:1. A menor
porcentagem de emergência foi no tratamento 1, com substrato adubo/areia na proporção 2:1.
Todos substratos possuíram mesma conformidade para germinar as sementes. O IVE foi maior
no tratamento 4 (2,92), e nos tratamentos 1 e 2 os valores foram semelhantes apresentando
menores IVE. Concluiu-se que os substratos mostraram equivalência na porcentagem de
emergência das sementes, e o tratamento com substrato areia/argila na proporção 1:1, foi o que
obteve maior IVE.
Palavras-chave: Sapotaceae; Sementes; Semeadura.

1. Introdução
Manilkara salzmannii (A. DC.) H. J. Lam. é uma espécie nativa da mata atlântica, conhecida
popularmente como maçaranduba. Pertencente à família Sapotaceae, a espécie apresenta ampla
distribuição no Brasil, ocorrendo nos estados do Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo e Paraná
(FABRIS; PEIXOTO, 2013). De acordo com Lorenzi (1992) a espécie é de porte arbusto-arbóreo,
apresentando fuste longo e retilíneo, geralmente com 10 a 40 m de altura, e diâmetro variando de 40 a
70cm.
A espécie tem grande importância econômica, assim como outras do mesmo gênero, pois
apresenta madeira de qualidade que pode ser utilizada na construção civil e fabricação de móveis. O uso
da espécie na arborização e reflorestamento em áreas destinadas à preservação também é de grande
importância (LORENZI, 1992). Seus frutos são carnosos, de forma esférica, lisos, com coloração
avermelhada e polpa bem volumosa. Apresentam geralmente cerca de uma a quatro sementes. Além
disso, possuem sabor adstringente quando imaturo, por ter alta quantidade de látex de cor esbranquiçada
que pode ser utilizado na produção de gomas, e sabor adocicado quando está maduro, devido à presença
de saponinas triterpenoides (ALMEIDA JR. et al., 2010).
A semeadura das sementes é objeto importante na emergência de plântulas, onde elas não
dependem somente da energia nos cotilédones ou no endosperma (HACKBART; CORDAZZO, 2003).
Além disso, é muito importante conhecer as condições ótimas para a germinação e emergência, porque
há variação entre as sementes de diferentes espécies, e o substrato é um dos maiores influenciadores na
germinação, pois fatores como estrutura, aeração, capacidade de água, entre outros, podem propiciar ou
não, a germinação das sementes (ALBUQUERQUE et al., 1998).
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A espécie em estudo carece de informações voltadas para seus aspectos ecológicos e
conservacionistas, principalmente sobre o desenvolvimento e qualidade das mudas. Diante disto, o
objetivo do trabalho foi analisar o efeito de diferentes substratos na emergência de plântulas de
Manilkara salzmannii.
2. Material e Métodos
Os frutos da Manilkara salzmannii foram coletados em árvores matrizes localizadas em um
fragmento de floresta estacional semidecidual, numa área pertencente a Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (5°53'57"S,
35°22'59"W), no município de Macaíba, RN. A área de estudo é constituída por uma formação florestal
de transição entre os biomas Mata Atlântica e Caatinga, possuindo aproximadamente 10 hectares
(SILVA et al., 2014). O clima local é uma transição entre os tipos As’ e BSh’ da classificação de Köppen,
apresentando precipitação média anual de 1.065,3 mm (EMPARN, 2016).
Depois, os frutos foram despolpados, e as sementes foram retiradas (Figura 1), lavadas e
desinfetadas com hipoclorito de sódio. Posteriormente, conduziu-se o experimento em casa de
vegetação, onde foi realizado um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e sete
repetições contendo 10 sementes. As sementes foram semeadas em diferentes substratos contidos em
bandejas plásticas, onde ordenou-se da seguinte forma: T1: Adubo/areia na proporção 2:1; T2:
Adubo/areia na proporção 1:1; T3: Areia; e T4: Areia/argila na proporção 1:1.

A

B
Figura 1 – Frutos (A) e sementes (B) de Manilkara salzmannii. (Fonte: os autores).
O número de plântulas emergidas foi avaliado diariamente, adotando-se como critério a emissão
dos cotilédones. Foram avaliadas as seguintes variáveis: a porcentagem de plântulas emergidas; e o
índice de velocidade de emergência: calculado ao final do teste a partir dos dados diários do número de
plântulas normais, empregando-se a fórmula: IVE = G¹/N¹ + G²/N² + ... + Gn/Nn, Onde G¹, G², Gn =
número de plântulas normais computadas na primeira, na segunda e assim por diante, até a última
contagem; N¹, N², Nn = número de dias após a semeadura, na primeira, na segunda e assim
sucessivamente, até a última contagem. Por último, os resultados foram submetidos ao programa
estatístico BioEstat 5.0 ® (AYRES, 2007), onde foi realizado o teste de normalidade para se fazer a
Análise de Variância e Teste de Tukey.
3. Resultados e Discussão
As plântulas começaram a emergir 39 dias após a semeadura, demonstrando um tempo
prolongado na germinação das sementes. A avaliação da emergência das plântulas durou 99 dias, visto
que, no final desse período já havia cessado a emergência delas.

723

A tabela 1 mostra os resultados referentes a emergência de plântulas de Manilkara salzmannii
frente a diferentes substratos. A maior porcentagem de emergência foi no tratamento 4, onde as sementes
foram colocadas em substrato composto de areia e argila na proporção 1:1. A menor porcentagem de
emergência foi no tratamento 1, com substrato adubo/areia na proporção 2:1. Porém, constatou-se que
as médias não diferiram estatisticamente, demonstrado que todos os substratos possuem mesma
conformidade para germinar as sementes.
Tabela 1 – Número de plântulas de Manilkara salzmannii emergidas em cada repetição, porcentagem
de emergência (E) e índice de velocidade de emergência (IVE). (Fonte: os autores).
Tratamentos

Número de plântulas emergidas por Repetição

E (%)

IVE

1
1

23 A
24 A

0,24C
0,25C

2
5

26 A
37 A

0,96B
2,92A

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Tratamento 1
Tratamento 2

1
4

4
1

4
2

2
3

2
3

2
3

Tratamento 3
Tratamento 4

2
2

1
4

4
5

3
3

3
3

3
4

T1: Adubo/areia na proporção 2:1; T2: Adubo/areia na proporção 1:1; T3: Areia; e T4: Areia/argila na proporção
1:1. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey
(P<0,05).

Constatou-se que o IVE foi maior no tratamento 4 (2,92), e que nos tratamentos 1 e 2 houve
valores semelhantes, em que os valores do IVE foram menores, demostrando que mesmo em proporções
diferentes, os substratos com adubo e areia tiveram menor eficácia para velocidade da emergência. Esse
resultado indica que sementes da espécie possuem maior germinação em locais com solos arenosos e
argilosos, semelhantes ao solo em que se encontram as árvores matrizes. Corroborando com estudos de
Andrade-Lima (1957), que encontrou a espécie em áreas de mata de restinga e Floresta Atlântica, locais
que possuem solos arenosos.
Restingas são áreas de depósito arenoso de origem marinha, com dificuldades para se
estabelecer a vegetação, devido os solos serem predominantemente arenosos e deficientes em nutriente
(REIS-DUARTE; CASAGRANDE, 2006). Fabris e Peixoto (2013), ao caracterizar espécies da família
Sapotaceae em Restingas do Estado do Espírito Santo, encontraram quatro espécies do gênero
Manilkara, entre elas a Manilkara salzmannii que, estavam presentes em restinga de formação florestal
não inundada, formação arbustiva aberta não inundável, formação arbustiva fechada degradada não
inundada, e transição entre formação arbustiva fechada não inundável e formação herbácea inundável,
conforme classificação de Pereira (2008).
4. Conclusões
Concluiu-se que os substratos mostraram mesma eficácia na porcentagem de emergência das
sementes de Manilkara salzmannii, demonstrado que a espécie possui baixa taxa de emergência
independente do substrato. O tratamento com substrato areia/argila na proporção 1:1 foi o que obteve
maior IVE.
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Resumo
Moringa oleifera é uma espécie florestal indiana, suas sementes têm sido utilizadas no Brasil
para tratamento de água, além do potencial para a fabricação de biocombustíveis. Objetivou-se
com este trabalho estudar a influência da irrigação salina na emergência e no desenvolvimento
de plântulas de Moringa oleifera. Os seguintes níveis de salinidade foram analisados: T0=0,5
mmol.L-1;T1=25 mmol.L-1; T2=50 mmol.L-1;T3=75 mmol.L-1;T4=100 mmol.L-1;T5= 150
mmol.L-1. Foram avaliados a porcentagem total de plântulas emergidas; índice de velocidade de
emergência (IVE); número de folhas; comprimento da parte aérea e da parte radicular (cm);
massa da parte aérea e da parte radicular (g). Para análise dos dados foi utilizado o programa
BIOESTAT 5.3, onde realizou-se o teste de normalidade Lilliefors, a análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O estresse salino provocou um decréscimo
significativo na porcentagem de emergência plântulas de Moringa oleífera, o mesmo foi
observado para valores de IVE. As plântulas apresentaram redução no número de folhas
conforme o aumento da salinidade. Para o comprimento da parte aérea o padrão foi o mesmo,
mostrando que o aumento do sal faz com que o desenvolvimento das estruturas vegetais seja
reduzido. Quanto ao comprimento radicular, as concentrações salinas não tiveram um efeito
significativo. Para as massas da parte aérea e radicular o efeito negativo é notado a partir da
concentração de 50 mmol L-1. O estresse salino foi prejudicial à germinação e ao
desenvolvimento das plântulas de Moringa oleifera, influenciando negativamente todos
parâmetros quando em níveis de concentrações mais elevados.

Palavras-chave: Moringaceae; Sementes; Vigor.
1. Introdução
Moringa oleifera, pertencente à família Moringaceae, é uma espécie florestal originária do
noroeste indiano. Devido a suas inúmeras utilizações, encontra-se amplamente distribuída no mundo
(PEZZAROSSI, 2004). É conhecida popularmente como lírio branco, quiabo de quina ou acássia branca
(BEZERRA et al., 2004). Da sua semente se extrai um óleo em qualidade comparada ao de azeite de
oliva. A seiva é considerada medicinal e tem alto valor comercial. Sua vagem pode ser cozida e se iguala
ao aspargo ou a vagens do feijão. Suas sementes têm sido utilizadas em regiões rurais do Brasil no
tratamento de água para consumo humano, além do potencial para extração óleo para a fabricação de
biodiesel (SERRA et al., 2007). As folhas são comestíveis e usadas para fazer chá, além de possuírem
um elevado valor nutricional, apresentando quatro vezes mais cálcio que o leite, três vezes mais potássio
que a banana e sete vezes mais vitamina C que a laranja (PEZZAROSSI, 2004).
Em geral, esta espécie apresenta um rápido crescimento, podendo frutificar em seu primeiro ano
de vida. É uma planta alógama e sua propagação pode ocorrer por meio de sementes e estacas (OKUDA
et al., 2001). Os indivíduos no estágio adulto, em sua maioria, são de pequeno porte, porém podem
atingir mais de 10 metros de altura quando em condições favoráveis (MARTIN; RUBERTE, 1975).
Devido ao seu porte arbóreo e rápido crescimento, indivíduos dessa espécie estão sendo introduzidos
em projetos de arborização urbana.
Diversos fatores podem alterar e interferir a germinação, locais que apresentam grande
sazonalidade, por exemplo, dificultam o crescimento das plantas, que acabam crescendo com diferentes
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velocidades no decorrer do ano (RAVEN et al., 2007). Uma vez dispersado pela planta mãe, a semente
pode enfrentar uma grande variedade de fatores e condições ambientais, alguns desses podem até
interromper definitivamente seu processo de germinação.
A salinização de áreas ocorre quando iôns se acumulam no solo, sendo o Na+ e Cl- os íons mais
frequentes. Esse iôns podem afetar negativamente o metabolismo das plantas, uma vez que quando em
contato com o sistema radicular pode causar toxidez. Eles são absorvidos e tendem a se acumular nos
tecidos vegetais, dificultando os processos necessários ao seu crescimento (NOBRE et al., 2010). A
resistência à salinidade é descrita como a habilidade das plantas de evitar, por meio de uma regulação
salina, que excessivas quantidades de sal alcancem o protoplasma, e também, de tolerar os efeitos
tóxicos e osmóticos associados ao aumento da concentração de sais. A alta concentração de sais dificulta
a absorção de água pelas raízes e reduz o potencial osmótico do solo, aumentando a concentração de
íons no protoplasma (AMORIM et al., 2002). É também um fator limitante para o crescimento e a
produção das culturas, induzindo a modificações morfológicas, estruturais e metabólicas nas plantas
superiores.
A adaptação das plantas ao estresse vem sendo avaliada pela capacidade germinativa das
sementes e pela análise de crescimento. De acordo com Farias et al. (2009), os métodos mais utilizados
para determinar a tolerância de espécies aos sais têm sido a porcentagem de geminação e emergência, e
os testes de vigor, ambos sob condições salinas. As concentrações de sais que restringem o crescimento
e manifestam os efeitos tóxicos nas plantas dependem do grau de resistência à salinidade da espécie,
bem como do tempo de exposição, do estádio de desenvolvimento e tipo de sal utilizado (FERREIRA;
REBOUÇAS, 1992). Dessa maneira, objetivou-se com este trabalho estudar a influência da irrigação
salina na emergência e no desenvolvimento de plântulas de Moringa oleifera.
2. Material e Métodos
As sementes utilizadas foram coletadas em matrizes localizadas na área da Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias, na Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba, RN. Foram utilizadas
600 sementes de Moringa oleífera distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com seis
tratamentos e cinco repetições com vinte sementes cada, sendo os seguintes níveis de salinidade da água
de irrigação analisados: T0= 0,5 mmol L-1; T1= 25 mmol L-1; T2= 50 mmol L-1; T3= 75 mmol L-1; T4=
100 mmol L-1; T5= 150 mmol L-1. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e o substrato
utilizado foi areia com adubo orgânico, na proporção de 2:1.
Foram avaliadas as seguintes variáveis: porcentagem total de plântulas emergidas; índice de
velocidade de emergência (IVE), que foi conduzido computando-se diariamente o número de plântulas
que apresentaram o primeiro par de folhas, calculado de acordo com a fórmula de MAGUIRE (1962),
em que:
IVG = (G1/N1) + (G2/N2 + ... + (Gn/Nn),
Onde: IVG = índice de velocidade de emergência; G1, G2, ..., Gn = número de plântulas computadas
na primeira, segunda e última contagem de emergência; N1, N2, ..., Nn = número de dias transcorridos
da semeadura à primeira, segunda e última contagem de emergência.
Após concluído o teste emergência, as plântulas tiveram suas estruturas analisadas. Foram
avaliados o número de folhas; comprimento da parte aérea (cm) e da parte radicular (cm), medindo-se
as plântulas normais da extremidade da raiz ao coleto para obtenção do comprimento radicular e do
coleto ao ápice da parte aérea para obtenção do comprimento da parte aérea, com o auxílio de uma régua
graduada; a massa da parte aérea (g) e da parte radicular (g), obtida em balança analítica de precisão.
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Os dados foram organizados em planilha do Excel e em seguida foi utilizado o programa
BIOESTAT 5.3, onde realizou-se o teste de normalidade Lilliefors, a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5%.
3. Resultados e Discussão
O estresse salino provocou um decréscimo significativo na porcentagem de emergência
plântulas de Moringa oleifera, onde o tratamento controle (T0) diferiu estatisticamente dos demais. Para
os tratamentos seguintes o padrão foi diferenciado, onde o T1, T2 e T3 não variaram estatisticamente
entre si, mostrando que para as concentrações de 25 mmol L-1 até 75 mmol L-1 as sementes respondem
de maneira semelhante. Os tratamentos com menores valores foram o T4 e T5, onde a elevada
concentração provavelmente prejudicou a absorção de água e assim o desenvolvimento das plântulas
(Tabela 1).
Tabela 1 – Porcentagem de plântulas emergidas e Índice de Velocidade de Emergência (IVE) de
sementes de Moringa oleífera.
Tratamentos

Concentração

Plântulas emergidas (%)

IVE

T0

-1

0.5 mmol L

70 a

11,7 a

T1

-1

25 mmol L

44 b

5,09 b

T2

50 mmol L-1

35 b

4,38 b

T3

75 mmol L

33 b

3,89 b

T4

100 mmol L

15 c

1,43 c

-1
-1

T5
150 mmol L
2c
0,18 c
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%
-1

Henicka et al. (2006), em estudo com Jatropha curcas, verificaram que em concentrações mais
elevadas de sais as sementes tinham sua germinação inibida, provavelmente devido ao efeito tóxico do
sal a nível celular. BARRETO et al. (2010) afirmaram que entre os fatores que afetam a germinação de
sementes, o que mais se destaca como limitante é a salinidade, seja do substrato ou da água utilizada na
irrigação.
Para o Índice de Velocidade de Emergência (IVE) o aumento da concentração da solução salina
foi inversamente proporcional aos índices dos tratamentos, sendo o T0 com 11,37 e T5 com 0,18 (Tabela
1). Resultado semelhante foi observado por Lima e Torres (2009) para a espécie de Zizyphus joazeiro,
onde o desenvolvimento das plântulas foi reduzido devido ao alto nível de salinidade. De acordo com
Bewley e Black (1994), a salinidade elevada retarda os processos metabólicos do embrião, o que afeta
o desenvolvimento das estruturas vegetais (PEREIRA; LOPES, 2011).
As plântulas apresentaram redução no número de folhas conforme o aumento da salinidade,
apenas o segundo nível (T1, 25 mmol L-1) foi semelhante estatisticamente ao controle (T0, 0.5 mmol L1
). Para o comprimento da parte aérea o padrão foi o mesmo do número de folhas, mostrando que o
aumento do sal faz com que o desenvolvimento das estruturas vegetais seja reduzido. Quanto ao
comprimento radicular, as concentrações salinas não tiveram um efeito representativo, sendo o T0
estatisticamente igual ao T1 e T3 (Tabela 2).
As massas de parte aérea e radicular das plântulas foram similares quanto ao comportamento
perante a salinização. O controle novamente não diferiu estatisticamente do T1, indicando que a espécie
possui tolerância a baixos níveis de salinização, sofrendo efeitos negativos a partir da concentração de
50 mmol L-1. O elevado nível salino ocasiona mudanças na capacidade da planta em absorver e
transportar, reduzindo a taxa de assimilação metabólica e a atividade fotossintética, restringindo assim,
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a obtenção de energia para o crescimento e diferenciação celular (TAIZ; ZEIGER, 2006; NOBRE et al.,
2010).
Tabela 2 – Valores médios para número de folhas, comprimento da parte aérea, comprimento radicular,
massa da parte aérea e massa radicular de plântulas de Moringa oleífera.

T0

Número de
folhas
48,20 a

Comprimento Parte
Aérea (cm)
22,29 a

T1

26,50 ab

T2

22,80 b

T3
T4

Tratamentos

Comprimento
Radicular (cm)
6,68 a

Massa Parte
Aérea (g)
1,26 a

Massa Radicular
(g)
0,41 a

17,01 ab

7,54 a

0,73 ab

0,27 ab

14,00 b

4,07 b

0,51 b

0,21 b

23,70 b

13,32 b

5,06 a

0,62 b

0,17 b

17,60 b

14,31 b

4,18 b

0,62 b

0,17 b

T5
3,50 b
7,05 b
3,70 b
0,25 b
0,11 b
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%

4. Conclusões
O estresse salino foi prejudicial à germinação e ao desenvolvimento das plântulas de Moringa
oleifera, influenciando a porcentagem de emergência e o IVE em níveis de concentração mais elevados.
A exposição das sementes ao estresse salino inibiu a germinação algumas sementes, alterando os
processos metabólicos e a formação de plântulas normais.
Concentrações acima de 50 mmol L-1 afetaram negativamente os valores de número de folhas,
comprimento da parte aérea, comprimento radicular, massa da parte aérea e massa radicular das
plântulas.
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Resumo
Alterações nos ecossistemas tropicais interferem nos fluxos de carbono influenciando
no seu acúmulo e emissão, diante disso, estudos que estimam as emissões de CO2 nas
atividades florestais são necessários para compreender o ciclo do carbono. O objetivo
deste trabalho foi quantificar as emissões totais de CO2 após a implantação do
eucalipto, em áreas anteriormente cultivadas sob pastagem, em regiões sob domínio do
bioma cerrado no estado do Mato Grosso do Sul. O delineamento experimental foi o
sistemático, com 4 repetições, no qual avaliou se o ciclo de crescimento do eucalipto
até dois anos e pastagem, além de mata nativa de cerrado como referência. Para
monitoramento do fluxo e da composição isotópica do CO2 emitido pelo solo foram
usadas câmaras de cloreto de polivinil (PVC) acopladas no momento da avaliação em
anéis fixados a 5 cm de profundidade no solo. Amostras de ar do solo foram coletadas
nos tempos 0, 10, 20 e 40 minutos após o fechamento das câmaras por meio de
seringas de 60 mL e determinadas no Cavity ring down spectroscopy – CRDS. O fluxo
de CO2 do solo variou de acordo com o teor de umidade sendo mais intenso no
período chuvoso em 2013. O solo sob eucalipto emitiu menos CO2 em relação a mata
nativa do cerrado e a pastagem. O solo sob cultivo de eucalipto, pastagem e bioma
cerrado, possuem suas emissões de CO2 mais fortemente influenciada pela umidade.
Palavras-chave: Gases do efeito estufa, matéria orgânica do solo, isótopos

1. Introdução
Alterações nos ecossistemas tropicais resultam em mudanças nos fluxos de carbono para a
atmosfera e a intensidade destas variações são dependentes da intensidade dos distúrbios sofridos.
Dentre os ecossistemas tropicais, o Cerrado brasileiro representa uma grande parcela atuando como
emissor e acumulador de carbono via sistema solo (Paiva et al., 2009). Entretanto, o bioma Cerrado
tem sofrido conversões de suas áreas em plantios mecanizados a partir de atividades agropecuárias,
agrícolas e florestais, principalmente cultivos de soja e eucalipto (Lapola et al., 2013; IBA, 2013).
O uso do solo influencia na sua capacidade de dreno de carbono (C). Neste contexto, os solos
florestais em regiões tropicais apresentam um grande potencial de drenagem de C quando comparado
aos solos agrícolas devido a alta quantidade de biomassa produzida anualmente na forma de
serapilheira e raízes mortas (Lal et al., 1995; Krishnamurthy & Ávila, 1999) e pelo menor
revolvimento ocasionado ao solo (Souza et al., 2016). Contrastando com essa situação, o uso do solo
como pastagens, tem resultado em perdas substanciais nos estoques de C no solo e na biomassa,
promovendo aumento nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) devido aos estágios variados de
degradação encontrados nestas áreas (Bustamante et al., 2006; Lal et al., 2008; Battle-Bayer et al.,
2010; Carvalho et al., 2010).
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi quantificar as emissões totais de CO 2 após a
implantação do eucalipto, em área anteriormente cultivada com pastagem, em regiões do cerrado no
estado do Mato Grosso do Sul.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em plantação comercial de eucalipto (híbrido E. grandis x E. urophylla)
localizada no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (lat. -20,890484° S; long. -51,905472°
W). O clima é classificado como Aw conforme classificação do sistema de Koppen(1928) e
precipitação média anual de 1300 mm ano-1. O solo sob os três tipos de situação foi classificado como
Latossolo Vermelho de textura média. Os povoamentos foram implantados em maio de 2012 em áreas
previamente ocupadas por com pastagem (Uroclhoa spp), possibilitando determinar a fonte do CO2
liberado por meio de técnica isotópica. Adicionalmente, para efeito de comparação, foram avaliados
um remanescente de pastagem e uma floresta nativa de cerrado adjacentes As precipitações mensais
foram registradas ao longo das avaliações.
O delineamento experimental foi o sistemático com 4 repetições. Para monitoramento do fluxo
e da composição isotópica do C-CO2 emitido pelo solo foram usadas câmaras de cloreto de polivinil
(PVC) acopladas no momento da avaliação em anéis fixados a 5 cm de profundidade no solo.
Amostras de ar do solo foram coletadas nos tempos 0, 10, 20 e 40 minutos após o fechamento das
câmaras por meio de seringas de 60 mL e concomitantemente foram mensuradas temperatura e
umidade da superfície do solo com ajuda do sensor EC-5 (Decagon Devices Inc., Pullman, WA). As
concentrações de CO2 e respectiva abundância natural do 13C das seringas coletadas foram mensuradas
por meio do equipamento Cavity ring down spectroscopy – CRDS (Picarro, Sunnyvalle, CA), e,
expressa em ppm e em ‰, em relação ao padrão PDB, respectivamente. Os cálculos dos fluxos de CCO2 foram realizados a partir da variação da concentração no tempo de leitura, por meio da seguinte
equação:

Em que f = fluxos do CO2 (mg m-2 h-1); (ΔQ/Δt)= variação na concentração do gás no intervalo
de tempo avaliado, equivalente ao coeficiente angular da equação da reta ajustada Q (mg g-1) versus t
(s); M= massa molar do C; P= pressão no interior da câmara, assumida como sendo de 1 atmosfera
(atm); V= volume (L) da câmara; T= temperatura interna da câmara em graus Kelvin; R= constante
universal dos gases (0,0821 L atm K-1 mol-1).
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas por meio de
teste de Tukey adotando-se o nível de significância de 5 %. Utilizou-se para o processamento dos
dados o programa estatístico Sisvar.
3. Resultados e Discussão
O fluxo de C-CO2 do solo variou em função do teor de umidade do solo sendo mais intenso no
período chuvoso do ano de 2013 (Tabela 1) com emissão média entre os usos de 95 mg h-1m-2.
Enquanto que no período chuvoso do ano de 2014 houve emissão média de apenas 12 mg h-1m-2
(Figura 1) devido á menor precipitação, apresentando correlação positiva de 51% em relação à
umidade do solo (p < 0,5) (Tabela 2). A umidade nas condições tropicais é um dos fatores que mais
influenciam a dinâmica de emissão de CO2 do solo (Hashimoto et al., 2007). Essas mudanças ocorrem
por causa das alterações fisiológicos ocorridas nas plantas (raízes) e na atividade microbiana do solo,
sendo esse efeito maior na atividade respiratória das raízes do que na atividade microbiana (Carbone et
al., 2011).
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Entre os usos do solo, verifica se, sob cultivo de eucalipto (SE), menores fluxos de C-CO2
quando comparado ao solo da pastagem (SP), a exceção da época chuvosa do ano de 2014. No entanto,
não houve diferenças nos períodos secos entre SE e o solo do cerrado (SC) (Figura 1).
No período chuvoso do ano de 2013, foi possível observar que o SE apresentou valores 21 e
27 % menores de fluxo de C-CO2 do que o SC e o SP, respectivamente (Figura 1). A baixa emissão de
CO2 por SE pode ser justificada pelo menor aporte de carboidrato e lignina no solo sob eucalipto
(Pegoraro et al. 2011).
No presente trabalho não foi verificado correlação significativa das emissões de CO2 e
temperatura no solo (Tabela 1). Em climas temperados, a temperatura é um fator que influência
fortemente as emissões de CO2 devido às grandes variações ocorridas durante as estações do ano, fato
que não recorrente nas condições tropicas. (Wang et al., 2008; Craine et al., 2011).
Analisando a composição isotópica de C-CO2 das áreas de estudo (Figura 2), observa-se que
esses resultados corroboram com a dinâmica do fluxo de CO2 em relação a umidade do solo. Pois, a
δ13C do CO2 do solo sob cultivo de eucalipto reflete valores do uso anterior, pastagem, gerando
valores menos negativos, especialmente nas épocas secas quando o crescimento das plantas é menor e
consequentemente menor taxa respiratória das raízes (Figura 2) e maior contribuição da do CO2
oriundo da atividade heterotrófica. Chambers et al. (2004) avaliando eventos de chuvas após o período
seco em uma floresta tropical relatou que 70% do C assimilado na fotossíntese foi perdido pela
respiração da planta e que o fluxo de CO2 aumentou, neste contexto, essa relação entre taxa
respiratória das plantas corrobora com os valores do presente estudo.

-1

2

Figura 1. Fluxo de C-CO2 (mg h m- ) em superfície do solo com Cerrado, pastagem e eucalipto ao
longo de dois anos do crescimento do eucalipto nos períodos secos e chuvosos. Médias
seguidas por mesma letra maiúscula, dentro de mesmo uso em épocas diferentes, e letras
minúsculas entre os usos dentro da mesma época, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%
de probabilidade.
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Figura 2. Composição isotópica (δ13C-CO2) de C-CO2 evoluído em solo com Cerrado, pastagem e
eucalipto ao longo de dois anos do crescimento do eucalipto nos períodos secos e
chuvosos. Medias seguidas por mesma letra maiúscula, dentro de mesmo uso em épocas
diferentes, e letras minúsculas entre os usos dentro da mesma época, não diferem entre si
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
Tabela1. Teores de umidade (%) e temperatura (oC) do solo sob Cerrado, eucalipto e pastagem no
Bioma Cerrado
Seco 2012
U
T

Chuvoso 2013
U
T

... % ... ... oC ...
Cerrado
2,46
23,80
Pasto
1,79
27,80
Eucalipto 1,29
32,70

... % ...
11,84
10,98
11,63

... oC ...
26,42
30,73
26,36

Seco 2013
U
T
... % ...
5,55
7,55
5,99

... oC ...
21,53
23,45
22,51

Chuvoso 2014
U
T
... % ... ... oC ...
6,45
32,03
8,63
30,03
5,24
28,58

Tabela 2. Valores médios das correlações entre as condições ambientes avaliadas nos solos com
Cerrado, eucalipto e pastagem no Bioma Cerrado. *Correlação significativa (p< 0,05)

Fluxo de CO2
Umidade do solo
Temperatura do solo

Fluxo de CO2
1
0,5114*
0,0727

Umidade do
solo
0,5114*
1
-0,0189

Temperatura do
solo
0,0727
-0,0189
1

δ13C-CO2
-0,0951
-0,3159*
0,3418*

4. Conclusões
O eucalipto pode ser uma boa alternativa para a região do cerrado e em áreas com pastagem
nesta mesma região. Comparando o uso do solo por esta cultura a outros usos do solos, há maior
retenção de C na área em que ele está contribuindo para atenuar os fluxos de carbono em direção a
atmosfera.
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Resumo
Estudos sobre o efeito do repouso de frutos na qualidade das sementes evidenciam que há uma
relação direta entre este repouso e o aumento da emergência e vigor das sementes. Por ser uma
espécie com inúmeras utilidades para o homem, se carece de mais estudos sobre a germinação
de suas sementes. O objetivo deste estudo foi avaliar o estádio de maturação e o período de
repouso de frutos sobre a qualidade fisiológica de sementes de Mabea fistulifera. O trabalho foi
desenvolvido no Laboratório de Sementes Florestais do Departamento de Ciências Florestais e
da Madeira/CCAE/UFES. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado
com os seguintes tratamentos: frutos colhidos maduros; frutos colhidos verdes; frutos colhidos
verdes e deixados em repouso por 7, 14, 21, 28 e 35 dias, perfazendo um total de sete
tratamentos, utilizando-se quatro repetições de 25 sementes cada. O repouso de frutos verdes
por sete dias em ambiente de laboratório foi a melhor condição para a emergência de plântulas
na espécie estudada.
Palavras-chave: Emergência de plântulas, maturação de frutos, canudo de pito.

1. Introdução
Mabea fistulifera Mart. (Euphorbiaceae) é uma planta nativa, com ocorrência nos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (LORENZI, 2000). É normalmente encontrada agregada em
bordas de mata e em locais com impacto antrópico acentuado. A floração desta planta ocorre de
fevereiro a junho, atingindo o pico entre abril e maio (LORENZI, 2000), que corresponde ao início da
estação seca na região; por ocorrer durante o período de escassez de alimento, muitos animais utilizam
seu pólen e néctar, produzidos em abundância, como fonte alternativa de alimento. Dentre esses
animais encontram-se espécies de macacos (ASSUMPÇÃO, 1981; FERRARI; STRIER, 1992;
PASSOS; KIM, 1999), gambás (VIEIRA et al., 1991), morcegos (VIEIRA; CARVALHO-OKANO,
1996), insetos (VIEIRA; CARVALHO-OKANO, 1996) e aves (VIEIRA et al., 1992; OLMOS;
BOULHOSA, 2000).
De acordo com Daud e Feres (2004), a espécie M. fistulifera pode servir no período de sua
floração, como reservatório de fitoseídeos que se alimentam de pólen. É bem reconhecido o potencial
de espécies de Phytoseiidae como predadores de ácaros fitófagos (MORAES, 2002). Manter esta
planta em agroecossistemas poderá ser estratégico para o controle natural de pragas, pois seu pólen,
produzido em grande quantidade, poderá propiciar a manutenção e aumento da população de Euseius
citrifolius e outros fitoseídeos. Os resultados fortalecem a hipótese da vantagem da manutenção de
plantas nativas próximo a cultivos para propiciar um controle natural de espécies-praga (ALTIERI et
al., 2003).
Recuperação de áreas degradadas é outra característica importante do M. fistulifera, por ter a
capacidade de ocupar ambientes inóspitos, tendo o papel de não somente melhorar as condições físicas
e químicas do solo, mas também as condições microclimáticas conjuntamente com outras espécies
(LEAL FILHO; BORGES, 1992).
Outra grande importância da espécie M. fistulifera é a produção do biodiesel a partir do óleo
de sua semente, que além de ter um rendimento equiparado às demais fontes naturais, ele é uma
alternativa promissora para o emprego desse combustível (PEREIRA, 2007).
Diante de tantas possibilidades de uso, a espécie M. fistulifera necessita de mais estudos
referentes a germinação de suas sementes. Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar diferentes
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estádios de maturação e o período de repouso de frutos sobre a qualidade fisiológica de sementes de
Mabea fistulifera.
2. Material e Métodos
O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes Florestais do Departamento de
Ciências Florestais e da Madeira (DCFM), do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE), da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
As sementes foram colhidas em árvores localizadas no campus São João Evangelista-MG,
pertencente ao Instituto Federal de Minas Gerais, localizado na região centro nordeste de Minas Gerais
(22º13’16" S e 54º48’2" O), a 452m de altitude. O clima é classificado, de acordo com Köpenn, como
Cwa (inverno seco e verão chuvoso), com precipitação e temperatura média anual em torno de
1.180mm e 22ºC, respectivamente.
Antes da montagem de cada tratamento as sementes passaram por um processo de
desinfestação em álcool 70% por 1 minuto, seguida de água sanitária por 15 minutos e,
subsequentemente de três lavagens sucessivas para a remoção dos resíduos destes produtos.
As sementes foram semeadas em substrato Plantmax®, a uma profundidade de 1 cm em caixas
gerbox, e mantidas em BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) utilizando a temperatura constante
de 25 oC e fotoperíodo de 12 horas. A irrigação foi realizada sempre que necessário.
Foi realizado monitoramento diário da emergência das plântulas por um período de 30 dias.
Ao final desse período avaliou-se a porcentagem de emergência, o índice de velocidade de emergência
(IVE), o comprimento da parte aérea (cm) e a massa seca da parte aérea das plântulas (mg).
A porcentagem de emergência foi determinada pelo número de plântulas que emergiram,
dividido pelo número de sementes totais por tratamento x 100 (BRASIL, 2009).
A avaliação do índice de velocidade de emergência foi realizada de acordo com a equação
proposta por Maguire (1962): IVE = E1/N1 + E2/N2 + ... + En/Nn, em que: IVE = índice de
velocidade de emergência; E1, E2, En = número de plântulas computadas na primeira, segunda e
última contagem e N1, N2 e Nn = número de dias da semeadura à primeira, segunda e última
contagem.
Para a avaliação do comprimento da parte aérea e da massa seca da parte aérea foram
utilizadas 10 plantas por repetição sendo que para a avaliação do comprimento da parte aérea, mediuse as plantas com régua graduada em milímetros do nível do substrato até a gema apical. A avaliação
da massa seca da parte aérea foi obtida colocando as plantas em sacos de papel devidamente
identificados e levadas à estufa a 70 °C por 72 horas. Para obtenção da massa seca utilizou-se uma
balança digital com precisão de quatro casas decimais.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com os seguintes
tratamentos: frutos colhidos maduros; frutos colhidos verdes; frutos colhidos verdes e deixados em
repouso por 7, 14, 21, 28 e 35 dias, perfazendo um total de sete tratamentos, utilizando-se quatro
repetições de 25 sementes cada. Foi realizada uma análise de variância, e as médias foram comparadas
pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade utilizando o software estatístico Genes (CRUZ, 2013).
3. Resultados e Discussão
A maior porcentagem de emergência de plântulas de M. fistulifera foi obtida com sementes
extraídas de frutos verdes deixados em repouso por sete dias, o que não diferiu estatisticamente dos
frutos maduros e dos verdes deixados em repouso por 14, 21 e 28 dias (Figura 1). Enquanto sementes
provenientes de frutos verdes e verdes em repouso por 35 dias apresentaram os menores percentuais
de emergência das plântulas (Figura 1).
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Figura 1 – Emergência (%) de plântulas de Mabea fistulifera em função do estádio de maturação de
frutos e período de repouso de frutos verdes. (1)Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si
pelo Teste de Tukey a 1% de probabilidade.
O repouso dos frutos verdes por sete dias foi o período que mais acelerou a emergência das
plântulas, sem diferença estatística às plântulas dos frutos maduros ou verdes deixados em repouso por
14 e 28 dias (Tabela 1). O repouso por sete dias dos frutos verdes proporcionou ao final do
experimento plântulas maiores, sendo que para essa característica não houve diferença entre os
tratamentos (Tabela 1).
Tabela 1 – Índice de velocidade de emergência (IVE) e comprimento de hipocótilo (CH, cm) de
plântulas de Mabea fistulifera em função do estádio de maturação de frutos e período de repouso de
frutos verdes
Características avaliadas
IVE
Frutos maduros

0,893 ab

CH (cm)
(1)

12,5 ab

Frutos verdes

0,626 b

14,2 a

Frutos verdes em repouso por 7 dias

1,076 a

14,6 a

Frutos verdes em repouso por 14 dias

0,773 ab

12,0 ab

Frutos verdes em repouso por 21 dias

0,750 b

12,4 ab

Frutos verdes em repouso por 28 dias

0,880 ab

10,8 b

Frutos verdes em repouso por 35 dias

0,756 b

11,9 ab

(1)

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente (Tukey, p ≥ 0,01).

A germinação de sementes de M. fistulifera é baixa segundo Lorenzi (1992), corroborado pelo
estudo de Silva (2009), principalmente em locais de menor insolação. Uma maior luminosidade
proporcionaria à espécie uma maior velocidade inicial da germinação favorecendo um rápido
estabelecimento da espécie (LEAL FILHO; BORGES, 1992), principalmente em áreas degradadas,
uma vez que a mesma tem potencial para ser utilizada para este fim. Já para Mafia et al. (2007), a
germinação de sementes de M. fistulifera em BOD, a 25 oC e fotoperíodo de 12 h por 25 dias foi de
64% .
No presente trabalho resultados satisfatórios de emergência das plântulas de M. fistulifera
foram atingidos principalmente com sementes extraídas de frutos verdes deixados em repouso por sete
dias (80%) e também com frutos maduros (72%) e verdes deixados em repouso por 28 dias (70,6%)
(Figura 1) e, resultados semelhantes a estes foram obtidos com temperaturas de 25 (80,5%) e 30 oC
(79,5%) por Leal Filho e Borges (1992).
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Verifica-se que o grau de maturação dos frutos influencia na emergência das plântulas, já que
as sementes extraídas de frutos verdes resultaram num percentual de emergência das plântulas inferior
a 50% (Figura 1), o que indica o não completo atingimento das sementes no ponto de maturidade
fisiológica.
Sementes provenientes de frutos maduros e verdes deixados em repouso por 7, 14 e 28 dias
tiveram comportamentos semelhantes estatisticamente quanto à velocidade de emergência das
plântulas, mas o repouso dos frutos verdes por 7 dias foi o que resultou na maior velocidade de
emergência (Tabela 1). O comprimento de hipocótilo como uma característica de vigor, apresentou
nas sementes de frutos verdes deixados em repouso por sete dias, um dos maiores valores, tendo,
portanto, comportamento fidedigno à velocidade de emergência, já que para esta característica o
tratamento em questão havia resultado em um dos maiores índices.
4. Conclusões
O repouso de frutos verdes por um período de sete dias foi a melhor condição para a posterior
emergência de plântulas de Mabea fistulifera.
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Resumo
A albízia ou coração-de-negro (Albizia lebbeck [L.] Benth) é uma espécie arbórea da família
família Fabaceae-Mimosoideae, nativa da Ásia Tropical e caracteriza-se por apresentar um
rápido crescimento, habilidade para fixar nitrogênio e melhorar a estrutura do solo,
especialmente em áreas degradadas, tendo usos múltiplos e facilidade para consórcio com
culturas agrícolas. O experimento foi desenvolvido na Faculdade Pitágoras, em Teixeira de
Freitas com o objetivo de analisar a germinação de sementes de Albizia lebbeck em diferentes
substratos. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), em
cinco tratamentos, sendo cada tratamento representado por um substrato diferente, sendo: areia,
vermiculita, substrato comercial Carolina®, fibra de coco e sobre papel. Cada tratamento foi
composto por quatro repetições contendo 25 sementes, que foram postas para germinar em
placas de Petri contendo os substratos. Inicialmente, as sementes foram submetidas a desponte,
como método para a superação da dormência tegumentar. Após 14 dias de observação, foram
avaliados: porcentagem, índice de velocidade e tempo médio de germinação; além de variáveis
das plântulas: comprimento de raiz e parte aérea, e massa seca. Após análise dos dados,
verificou-se que as sementes da espécie apresentam melhor germinação no substrato
vermiculita e substrato comercial. De maneira geral, as plântulas obtidas nos substratos
vermiculita e comercial apresentaram maiores comprimentos de raiz e parte aérea. Desta
forma, conclui-se que os substratos indicados para a germinação de sementes de albízia são
vermiculita ou substrato Carolina®.
Palavras-chave: Qualidade fisiológica; Dormência; Plântula.

1. Introdução
A albízia ou coração-de-negro (Albizia lebbeck), pertence à família família FabaceaeMimosoideae, nativa da Ásia Tropical. É caracterizada uma espécie muito importante para
reflorestamento de áreas degradadas, arborização e outros, pois tem a função de melhorar a estrutura
do solo e possui habilidade de fixar nitrogênio e sua propagação é feita por sementes, que possuem
dormência. Identificar o método mais eficiente para a quebra de dormência constitui um importante
fator para formação de mudas de boa qualidade, o que auxiliaria na recuperação artificial de ambientes
degradados (KAGEYAMA et al. 1992). Além disso, a espécie possui madeira bastante pesada, com
textura fina e de alta resistência ao apodrecimento e ao ataque de cupins de madeira seca, diante dessas
vantagens ela se torna uma madeira de alto valor.
A espécie teve uma boa adaptação no Brasil, com maiores ocorrências pelos estados do Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná até o Rio Grande do Sul. A grande maioria das
espécies exóticas não consegue se estabelecer ou se perpetuar em lugares nos quais foram introduzidas
porque o ambiente geralmente não é adequado às suas necessidades ou processos. Entretanto, algumas
conseguem prosperar, produzir flores e frutos e dispersar suas sementes (PRIMACK; RODRIGUES,
2001). É também conhecida popularmente como ébano oriental, batata-frita e língua-de-mulher, sendo
empregada em projetos de paisagismo e arborização de parques e jardins (LORENZI et al., 2003).
Com o objetivo de analisar a germinação de sementes da Albizia lebbeck em diferentes
substratos, realizou-se o presente estudo.
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2. Material e Métodos
O presente trabalho foi conduzido no laboratório de sementes da Faculdade Pitágoras de
Teixeira de Freitas BA. As sementes de coração-de-negro (Albizia lebbeck) foram coletadas de
matrizes localizadas em área da própria faculdade.As sementes foram levadas ao laboratório, onde
foram lavadas e selecionadas, descartando-se aquelas que apresentavam perfurações no tegumento.
Após a seleção, as sementes foram submetidas ao desponte, método empregado para a superação de
dormência, efetuando-se um corte no tegumento, do lado oposto ao hilo, utilizando-se alicate. Todas
as sementes empregadas no experimento receberam o mesmo tratamento.
O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado (DIC). Foram
utilizados cinco tratamentos, contendo quatro repetições de 25 sementes cada. Cada tratamento foi
composto por um tipo de substrato: areia (AR), vermiculita (VR), substrato comercial Carolina ® (SC),
fibra de coco (FC) e papel toalha (SP).
As sementes foram tratadas com solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 2,5% por 5
minutos para a desinfestação (BRASIL, 2013) e colocadas para germinar em placas de Petri contendo
o substrato, umedecido com água destilada, e mantidas em ambiente de laboratório, para o
acompanhamento do processo germinativo. A observação ocorreu diariamente, por um período de 14
dias, conforme o tempo indicado em Brasil (2013), para o acompanhamento da germinação de
espécies nativas do gênero Albizia.
Inicialmente foi analisado o teor de umidade das sementes, pelo método da estufa a 105 °C
conforme a metodologia usada pelas Regras para Analise de Sementes (RAS), sendo expressa em
porcentagem do peso da amostra original. Para a realização desta análise as sementes foram cortadas
ao meio, com o auxilio de tesoura, seguindo as recomendações de Brasil (2009).
Ao final dos 14 dias foi obtida a porcentagem de germinação (G) e, com base nas observações
diárias, foram calculados:
- índice de velocidade de germinação (IVG), segundo a fórmula proposta por Maguire (1962);
- tempo médio de germinação (TMG), segundo a fórmula proposta por Labouriau (1983).
O material foi mantido nas mesmas condições por mais sete dias, ao final dos quais foram
avaliados:
- comprimento da parte aérea e da raiz (cm), com o auxilio de régua graduada;
- massa seca de plântula (g), em balança de precisão (0,0000).
A massa seca foi obtida colocando-se o material vegetal em sacos de papel, mantidos em
estufa de circulação de ar forçado, a temperatura de 75 ºC, por 72 horas.
Os dados foram então submetidos a análise de variância (ANOVA), utilizando-se o programa
estatístico R. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade.

3. Resultados e Discussão
No início do experimento, o grau de umidade das sementes de Albizia lebbeck foi de 9,62%,
valor próximo do observado por Dutra et al. (2008), de 10,4% para sementes da espécie. Umidade de
9% também foi observada em sementes de Albizia hasslerii (KISSMANN et al., 2009). O grau de
umidade manteve-se dentro da faixa normal para espécies vegetais, entre 5-20% (BEWLEY; BLACK,
1994).
A germinação das sementes teve início a partir do segundo dia. Os resultados de porcentagem
(G), tempo médio (TMG) e índice de velocidade (IVG) de germinação das sementes de A. lebbeck
estão agrupados na tabela 1.
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Tabela 1 – Porcentagem (G), Tempo Médio (TMG) e Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de
sementes de Albizia lebbeck, em diferentes substratos. Teixeira de Freitas. (Fonte: os autores).
Substrato
G (%)
TMG (dias)
IVG
AR
81 a
3,5 a
6,0125 ab
VR
90 a
3,5 a
6,7607 a
SC
82 a
3,3 a
6,4929 a
FC
68 a
4,6 b
4,0893 b
SP
83 a
3,4 a
6,2958 a
CV (%)
14,8
10,8
16,3
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5%
de probabilidade. Substratos:AR (areia); VR (vermiculita); SC (substrato comercial Carolina ®); FC (fibra de
coco); SP (sobre papel).

Como todos os substratos promoveram porcentagens de germinação estatisticamente iguais,
acredita-se que todos promoveram uma hidratação eficiente das sementes, fator importante para a
germinação. A água é o principal fator para o início da germinação, pois a semente deve atingir
determinado conteúdo de água para poder germinar (KERBAUY, 2012). Dessa forma, mesmo os
substratos inertes promoveram a germinação das sementes, como a areia e a vermiculita, já que no
estádio inicial da germinação as sementes não precisam de nutrientes, e sim de hidratação e aeração,
para que ocorram as reações indutoras da formação dos órgãos em crescimento (DOUSSEAU et al.,
2008).
Dentre os substratos avaliados, a vermiculita vem sendo amplamente utilizada para
germinação, por apresentar boa retenção de umidade, alta porosidade e baixa densidade (DOUSSEAU
et al., 2008). Apesar de não ser referida nas RAS, a vermiculita vem ganhando destaque em testes de
germinação de sementes florestais, sendo bastante indicado para sementes médias a grandes, com
formas arredondadas, como as sementes de A. lebbeck (FERRAZ; CALVI, 2011).
Já a areia possui como benefícios: boa aeração, alta densidade, e boa drenagem, devendo ser
razoavelmente uniforme e isenta de partículas muito pequenas ou muito grandes, estar livre de
sementes, fungos, bactérias ou substâncias tóxicas, que possam interferir na germinação das sementes
em teste, no crescimento e na avaliação das plântulas; quando uma quantidade apropriada de água é
adicionada às partículas de areia, esta deve ter suficiente capacidade de retenção para suprir as
sementes e plântulas continuamente de água, além disso, permitir a aeração adequada para possibilitar
a germinação e crescimento das raízes (BRASIL, 2009), assim apresentando várias qualidades
estruturais, que são fatores essenciais para um bom desenvolvimento das plântulas. O inconveniente
do uso de areia como substrato para testes de germinação é o fato de que pode ocorrer
desuniformidade na retenção e distribuição de água, uma vez que água pode se acumular na parte
inferior do substrato (FERRAZ; CALVI, 2011).
O papel é bastante indicado pelas RAS, que recomendam a colocação de duas ou mais folhas
de papel em placas de Petri ou gerbox, sendo indicado para sementes pequenas, achatadas e exigentes
de luz, e não recomendado para sementes redondas, que podem ter dificuldade em absorção de água,
deslizar no substrato prejudicando o espaçamento e as avaliações (FERRAZ; CALVI, 2011).
Além da avaliação da germinação, foram avaliadas variáveis para as plântulas: massa seca
(MS), comprimento de raiz (CR) e de parte aérea (CPA), segundo a qual é possível constatar que
houve diferença significativa entre os tratamentos para todas as variáveis. Para o tratamento
empregando o substrato comercial foi observado um maior desenvolvimento da raiz e da parte aérea.
O substrato comercial utilizado é o Carolina® (composto por turfa, vermiculita expandida, calcário
dolomítico, gesso agrícola e fertilizantes NPK), produto de baixa densidade, promovendo mais espaço
e aeração, aumentando assim o sistema radicular das suas culturas e apresentando uma maior
quantidade de nutrientes disponíveis, devido a presença do fósforo, visto que este nutriente estimula o
crescimento da parte aérea da planta (SIMÃO,1998).
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Os dados referentes a essas variáveis estão representados na Tabela 2.
Tabela 2 – Massa seca (MS), comprimento de raiz (CR) e comprimento de parte aérea (CPA) de
plântulas de Albizia lebbeck, produzidas em diferentes substratos. Teixeira de Freitas. (Fonte: os
autores).
Substrato
G (%)
TMG (dias)
IVG
AR
0,0526 a
1,9 b
5,2 b
VR
0,0415 ab
1,8 b
7,1 a
SC
0,0234 ab
3,1 a
5,9 ab
FC
0,0172 b
1,8 b
4,6 b
SP
0,0507 a
1,6 b
4,7 b
CV (%)
36,5
12,9
15,8
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5%
de probabilidade. Substratos:AR (areia); VR (vermiculita); SC (substrato comercial Carolina®); FC (fibra de
coco); SP (sobre papel).

A fibra de coco e o papel promoveram baixo desenvolvimento em relação aos demais
tratamentos, sendo que, para o tratamento sobre papel, acredita-se que o excesso de água tenha
provocado uma deficiência no suprimento de oxigênio, fator essencial no processo de germinação.
Com isso, ocorreram dificuldades de aeração e consequente carência de oxigênio e danos provocados
pela embebição muito rápida, pois a água, em excesso, limita a entrada de oxigênio, diminuindo a
respiração, provocando o atraso ou a paralisação do processo de germinação e, ainda, a ocorrência de
plântulas anormais e até o aparecimento de sementes mortas (CARVALHO; NAKAGAWA 2000).

4. Conclusões
O substrato comercial Carolina® e a vermiculita foram os mais favoráveis para a germinação
de sementes e desenvolvimento das plântulas de Albizia lebbeck. Nas condições em que foi realizado o
estudo, recomenda-se a utilização destes substratos para a germinação de sementes da espécie.
A fibra de coco foi o substrato que apresentou um índice de desenvolvimento menor em
comparação aos outros métodos observados no experimento, dessa forma, não sendo indicado como
substrato para a germinação de sementes da espécie, nas condições avaliadas.
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Resumo
A espécie Ormosia arborea, pertencente à família Leguminosae e conhecida popularmente
como tento, ocorre em regiões de Cerrado e é considerada uma espécie com sementes
dormentes, afinal possui tegumento pouco permeável, restringindo assim a entrada de água na
semente, dificultando o processo de germinação. O presente trabalho teve por objetivo avaliar
o efeito de diferentes métodos de quebra de dormência na germinação de Ormosia arborea.
Foram utilizados os seguintes tratamentos: T1 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 1
minuto), T2 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 2 minutos), T3 (imersão em água
na temperatura de 100ºC por 3 minutos), T4 (imersão em ácido sulfúrico por 1 minuto), T5
(escarificação mecânica com lixa nº 80) e T6 (controle). Foi testada também a germinação em
dois fotoperíodos, um com 12 h e o segundo com 0 h de luz. Utilizou-se o delineamento
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 6 com quatro repetições. Maiores
percentagens de germinação foram observadas nos tratamentos com escarificação mecânica e
imersão em ácido sulfúrico. Foram encontradas diferenças de percentagem de germinação entre
os fotoperíodos de 0h e 12h na espécie estudada. Concluiu-se que as sementes de Ormosia
arborea apresentam maiores percentuais de germinação quando submetidas à escarificação
mecânica. Entretanto, faz-se necessário realizar outros testes de germinação com a espécie,
para assim determinar o melhor método de quebra de dormência para sementes de Ormosia
arborea.
Palavras-chave: Fotoperíodo; Quebra de dormência; Sementes florestais.

1. Introdução
A utilização de qualquer espécie florestal não tradicional para plantios, com finalidade
produtiva e, ou, ambiental, requer o desenvolvimento de tecnologia adequada de produção, iniciando
pelo conhecimento da qualidade da semente (LEONHARDT et al., 2001).
Desse modo, a espécie Ormosia arborea, pertencente à família Leguminosae e conhecida
popularmente como tento, ocorre em regiões de Cerrado e é considerada uma espécie com sementes
dormentes, afinal possui tegumento pouco permeável, restringindo assim a entrada de água na
semente, dificultando o processo de germinação. Dessa forma, recomenda-se a aplicação metodologias
que possibilitem a quebra desta dormência antes da realização da semeadura, visando um aumento do
percentual de germinação (LOPES et al., 2006; LORENZI, 2002).
O fenômeno de dormência em sementes advém de uma adaptação das espécies ás condições
ambientais em que se reproduzem. Este mecanismo é comum nas espécies florestais, sendo um recurso
utilizado para que as sementes sobrevivam por longos períodos, germinando na estação mais propícia
ao desenvolvimento da plântula, buscando, através disto, a perpetuação da espécie (FERNANDES;
VIEIRA, 1997; FINCH-SAVAGE; LEUBNER-METZGER, 2006).
No entanto, para que o processo de germinação ocorra é necessário que as sementes sejam
submetidas a condições favoráveis, como temperatura adequada, água e oxigênio. Entretanto, muitas
espécies não germinam imediatamente quando colocadas sob condições ideais, sendo então
consideradas sementes dormentes, necessitando que o bloqueio existente para a germinação seja
quebrado. Este bloqueio pode ser dado por diversos fatores, como embrião imaturo ou rudimentar,
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impermeabilidade do tegumento e ausência de promotores de germinação ou presença de inibidores de
germinação, em que as mesmas apresentando tais quesitos indicarão baixa porcentagem
decrescimento, resultando em atraso no desenvolvimento e desuniformidade de plântulas durante o
processo de produção de mudas (TAIZ; ZEIGER, 2009).
Assim, a dormência passa a ser um transtorno quando as sementes são utilizadas para
produção de mudas, em virtude do longo tempo para que ocorra a germinação, ficando as mesmas
sujeitas às condições adversas, o que favorece o ataque de fungos e, consequentemente, pode acarretar
grandes perdas (BORGES et al., 1982). Diante do exposto o presente trabalho teve por objetivo avaliar
diferentes testes de germinação de sementes de tento em dois fotoperíodos.
2. Material e Métodos
As sementes foram coletadas em julho de 2016 no município de Morrinhos, Goiás, tendo
como coordenadas geográficas de 17° a 18° de latitude sul e 48° a 49° 30’ de longitude oeste. Esta
região caracteriza-se por ter uma classificação climática “Aw”, conforme descrito por Köppen (1948),
considerado um clima tropical úmido com inverno seco e verão chuvoso. Foram coletadas somente as
sementes que estavam localizadas sob planta adulta da espécie Ormosia arborea.
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x6 (dois
fotoperíodos e seis metodologias de superação de dormência), com quatro repetições.
Para os tratamentos de superação de dormência utilizaram-se seis métodos: T1 (imersão em
água na temperatura de 100ºC por 1 minuto), T2 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 2
minutos), T3 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 3 minutos), T4 (imersão em ácido
sulfúrico por 1 minuto), T5 (escarificação mecânica com lixa nº 80) e T6 (controle). Foi testada
também a germinação em dois fotoperíodos, um com 12 h e o segundo com 0 h, de luz.
Para o grupo controle foram utilizadas sementes intactas, colocadas para germinar na presença
e na ausência de luz. Já na escarificação química foi utilizada a metodologia proposta por Fernandes e
Vieira (1997), onde as sementes foram deixadas durante 1 min, imersas em ácido sulfúrico 100%.
Após este período, as sementes foram colocadas em água corrente por aproximadamente 1h, para a
retirada do ácido.
A escarificação mecânica foi efetuada atritando-se levemente a porção basal da semente,
utilizando lixa n° 80. Para o tratamento de imersão em água a diferentes temperaturas, as sementes
foram colocadas em água quente na temperatura de 100°C, nos seguintes tempos 1, 2, 3 minutos
(LOPES et al., 2006).
Antes da aplicação dos tratamentos, as sementes foram submetidas a tratamento para a
desinfestação de microorganismos, localizados na parte externa do tegumento; para isto, estas
sementes ficaram imersas durante 2 minutos em hipoclorito de sódio a 1%.
Após a aplicação dos tratamentos de superação de dormência as sementes foram divididas em
dois grupos, que contemplaram os dois tratamentos de luminosidade, e colocadas em duas câmaras de
germinação do tipo B.O.D., uma com fotoperíodo de 12h e outra com fotoperíodo de 0h.
Os dados de germinação foram submetidos ao teste de Bartley para verificação da
homogeneidade dos dados, e por apresentarem homogeneidade foram submetidos ao teste de Tukey a
5% de significância, utilizando o programa estatístico ASSISTANT (SILVA, 2009).
3. Resultados e Discussão
Não houve interação significativa entre os tratamentos de superação de dormência e
fotoperíodo (p>0,05). Entretanto, avaliando separadamente os tratamentos de superação de dormência
foi possível verificar diferença estatística entre eles (Figura 1). O tratamento de escarificação mecânica
(T5) proporcionou maiores valores de percentagem de germinação, sendo observados 45% de
germinação para esse tratamento quando submetido em fotoperíodo de 12 horas e 15% em estufa com
fotoperíodo de 0 horas.
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% Germinação

As sementes submetidas aos testes em temperatura de 100ºC nos três níveis de tempo testados
não apresentaram germinação, tal fato pode estar relacionado com a possível morte do embrião em
função da alta temperatura. As sementes do tratamento controle também não apresentaram
germinação, deixando bem claro a ação da dormência nas sementes.
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Figura 1 - Percentagem de germinação (G%) em sementes de Ormosia arbórea, submetidas a
diferentes tratamentos para superação de dormência: T1 (imersão em água na temperatura de 100ºC
por 1 minuto), T2 (imersão em água na temperatura de 100ºC por 2 minutos), T3 (imersão em água na
temperatura de 100ºC por 3 minutos), T4 (imersão em ácido sulfúrico por 1 minuto), T5 (escarificação
mecânica com lixa nº 80) e T6 (controle). UEG, Ipameri, GO,2016. *Médias seguidas pelas mesmas
letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. (Fonte: os
autores).
Diversos estudos comprovaram a eficiência da escarificação mecânica do tegumento na
superação da dormência das sementes de várias espécies com tegumento impermeável, com as de
Erythrina velutina Willd. (SILVA; MATOS, 1993-94), Tamarindus indica L. (ROZA et al., 1995),
Achrassapota L. (AZERÊDO et al., 1996), Psidium araçá Raddi (CRUZ et al., 1997), Hyphaene
thebaica Mart. (MOUSSA et al., 1998), Bauhinia monandra Kurz e B. ungulata (ALVES et al., 2000)
e Dimorphandra mollis Benth (HERMANSEN et al., 2000).
Tal fato pode ser explicado pela provável ruptura total ou parcial do tegumento da semente, o
que possibilitou a entrada de água, proporcionando o processo de germinação, uma vez que, os
tratamentos com imersão em água quente e controle não apresentaram resultados satisfatórios.
Entretanto os tratamentos de escarificação mecânica e imersão em ácido sulfúrico por 1
minuto mesmo apresentando percentagem de germinação superior aos demais tratamentos, ainda
apresentou baixos valores de germinação, sendo necessário realizar mais testes de germinação com a
espécie, para assim determinar o melhor método de quebra de dormência para sementes de Ormosia
arborea.
Com relação à luminosidade, mesmo a presente espécie possuir sementes classificadas como
fotoblásticas neutras, que germinam tanto na presença quanto na ausência de luz. As sementes
submetidas ao fotoperíodo de 12 horas apresentaram maior eficiência quanto ao percentual de
germinação no T4 e T5 (Figura 1).
4. Conclusões
Diante dos métodos testados, a escarificação mecânica foi o mais eficaz para a superação da
dormência de sementes de Ormosia arborea.
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Faz-se necessário realizar outros testes de germinação com a espécie, para assim determinar o
melhor método de quebra de dormência para sementes de Ormosia arborea.
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Resumo
A sucupira - preta (Bowdichia virgilioides Kunth.) é uma espécie em que sua madeira é
densa, tem alta durabilidade sendo usada na produção de dormentes, postes, embarcações e
móveis. Estudos da germinação de suas sementes podem auxiliar nas etapas da produção de
mudas para reflorestamento ou repovoamento de áreas exploradas. O objetivo do presente
trabalho foi testar diferentes métodos de quebra de dormência na germinação de sementes de
sucupira-preta em dois tipos de substrato, areia e papel. As sementes foram submetidas a
quatro tratamentos pré-germinativos: Controle (sem tratamento); Imersão em H2SO4 puro por 5
minutos; Escarificação mecânica (Lixa); e Pré-embebição em água seguido de imersão em
H2SO4. Foram avaliados percentual de germinação, índice de velocidade de germinação, peso
de matéria seca e peso de matéria verde, e comprimento de plântulas. Os resultados
demonstraram que todos os tratamentos pré-germinativos promoveram a germinação da
sucupira - preta, sendo que a imersão das sementes em H2SO4 puro e a escarificação mecânica
com lixa foram os que apresentaram maiores valores para as características avaliadas.
Palavras-chave: Espécies nativas; Propagação de plantas; Dormência tegumentar.

1. Introdução
A germinação é um fenômeno biológico que pode ser considerado como a retomada do
crescimento do embrião, com o subsequente rompimento do tegumento pela radícula. Pode ser
entendida como uma complexa sequência de eventos bioquímicos, morfológicos e fisiológicos,
composta das seguintes etapas: embebição, atividade enzimática e respiratória, translocação,
assimilação e crescimento (LABOURIAU, 1983).
Muitos fatores extrínsecos e intrínsecos influenciam a germinação das sementes. Os fatores
externos são a umidade, temperatura, oxigênio e luz e os fatores internos são os inibidores e
promotores da germinação. Esses fatores podem atuar por si só ou em interação com os demais
(BORGES & RENA, 1993).
A impermeabilidade do tegumento à água é considerada uma das formas mais comuns de
dormência em sementes de espécies tropicais (CARDOSO et al., 1994). Esse tipo de dormência é
caracterizado pela dificuldade na absorção de água, impedindo, dessa forma, a hidratação da semente
e, conseqüentemente, restringindo os processos físicos e as reações metabólicas básicas da geminação
(BORGES et al., 2004).
A importância ecológica da dormência baseia-se, principalmente, no bloqueio da germinação
quando as condições ambientais não são adequadas, porém as perspectivas de futuro estabelecimento e
crescimento das plântulas não são promissores (EIRA & CALDAS, 2000). Mesmo com seu papel
ecológico como mecanismo de perpetuação da espécie, a dormência é considerada, do ponto de vista
econômico, como um fator limitante da produção, pois a germinação ocorre de forma lenta e
desuniforme. Logo, se faz necessária a utilização de métodos para remoção dessa barreira à
germinação. Dentre os métodos de escarificação química destaca-se o uso do ácido sulfúrico, sendo
sua eficiência associada ao tempo de exposição e variável em função da espécie. Já a escarificação
mecânica pode ser realizada com a utilização de lixa d’água em diferentes posições e profundidades
das fissuras no tegumento, sendo considerado um método simples e barato.
A sucupira - preta, Bowdichia virgilioides Kunth., é considerada uma planta pioneira e
adaptada a terrenos com baixa disponibilidade de água e pouco férteis, com diversos potenciais de
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utilização, podendo ser empregada no paisagismo em geral, uso medicinal e na produção apícola.
Bastante utilizada em programas de reflorestamento e na recuperação de áreas degradadas de
preservação permanente (SMIDERLE & SOUSA, 2003).
Apesar de sua importância, a sucupira - preta possui limitações quanto ao processo de
formação de mudas devido à ocorrência de dormência tegumentar, dificultando a germinação das
sementes, que ocorre de forma lenta e em baixa porcentagem. Faz-se necessária, portanto, a utilização
de métodos de superação de dormência para favorecer a germinação das suas sementes.
O objetivo do presente trabalho foi testar métodos de quebra de dormência na germinação de
sementes de sucupira - preta (Bowdichia virgilioides Kunth.) em dois tipos de substrato, areia e papel.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes do Centro Integrado de Propagação
de Espécies Florestais (CIPEF) do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Frutos maduros de sucupira - preta foram coletados em
10 matrizes, entre novembro a dezembro de 2009, no Parque Estadual do Rio Preto, situado entre as
coordenadas geográficas 18º 14’53” S e 43º 39' 57” W e 18º 02' 15” S e 43º29'36” W, município de
São Gonçalo do Rio Preto - MG.
As sementes ficaram armazenadas em sacos de papel no ambiente de laboratório por 4 meses.
Realizou-se o teste de umidade, utilizando 4 repetições com 25 sementes, por meio do método da
estufa, regulada a 105º± 3ºC por 24 horas. O cálculo do teor de água das sementes foi realizado com
base úmida (BRASIL, 2009).
Posteriormente, foram desinfetadas com hipoclorito de sódio 2,5% por 3 minutos e submetidos
aos tratamentos de quebra de dormência: sem quebra de dormência (Controle); Imersão em H 2SO4 (9599% puro) por 5 minutos (H 2SO4); Escarificação mecânica com lixa N°80 do lado oposto ao hilo
(Lixa); e Pré-embebição em água por 48 horas seguido de imersão em H2SO4 (95-99% puro) por 5
minutos (Emb + H2SO4). Como substratos para germinação foi utilizada a areia esterilizada (em estufa
por 2 horas a 200°C) e posteriormente umedecida com água destilada até 60% da capacidade de
campo e sobre papel, onde o papel filtro foi umedecido com 2,5 vezes o seu peso, de acordo com as
recomendações de Brasil (2009).
As sementes foram colocadas para germinar sobre duas folhas de papel em caixas plásticas
acrílicas, incolores e transparentes, tipo gerbox e em bandejas plásticas sobre uma camada uniforme de
areia umedecida e comprimidas contra a superfície da mesma. Os recipientes foram colocados
posteriormente em câmara de germinação tipo B.O.D. e mantidos a temperatura de 25°C e luz
constante seguindo as recomendações de Brasil (2009).
Foram conduzidos dois experimentos simultâneos (Substratos = Areia e Papel), instalados em
delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições de 25 sementes para cada tratamento de
quebra de dormência, os quais tiveram duração de 26 dias. Diariamente foi realizada a contagem do
número de sementes germinadas, considerando-se o início da emergência da radícula. Ao final do
experimento obteve-se: a porcentagem de germinação (G%); o índice de velocidade de germinação
(IVG); o comprimento de plântulas (CP -cm); o peso de matéria verde de plântulas (PMV - g); o peso
de matéria seca de plântulas (PMS – g) onde a secagem realizada em estufa a 85°C por 48 horas até e
pesadas em balança analítica de precisão.
Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias pelo Teste de
Tukey, a 95% de probabilidade, no programa Statistica 10.0 (STATSOFT, 2010).
3. Resultados e Discussão
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A umidade verificada no lote de sementes de B. virgilioides foi de aproximadamente 8,66% de
água em sua composição. Matheus et al. (2009) consideraram as sementes da mesma espécie,
ortodoxas, uma vez que toleraram desidratação de até 9% de umidade, sem haver comprometimento
de seu potencial germinativo e do vigor, podendo ser armazenadas e/ou criopreservadas fora do seu
ambiente natural.
Com relação ao G (%), IVG, e CP (cm), utilizando Papel como substrato, foram encontradas
diferenças significativas estatisticamente (p < 0,05) entre os tratamentos de quebra de dormência.
Também foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre os tratamentos para o G (%),
IVG, CP (cm) e MV (g) no substrato Areia. Observa-se, de acordo com a Figura 1, que para o
substrato Papel, os tratamentos com maior percentual de germinação (G%) foram a escarificação com
lixa (63%) e com H2SO4 (61%), os quais diferiram estatisticamente do Controle. Para o substrato
Areia o uso do H2SO4 e a pré-embebição seguida do H2SO4 também foram estatisticamente superiores
ao Controle. Tais resultados corroboram com os resultados encontrados por Smiderle & Souza (2003)
para a mesma espécie. Possivelmente esses resultados são devido à maior eficiência destes tratamentos
em romper o tegumento das sementes e proporcionar maior absorção de água, facilitando os processos
de emissão e formação de plântulas.

Figura 1 - Percentual de germinação de sementes de Bowdichia virgilioides Kunth., em função dos
tratamentos de superação de dormência, nos substratos Papel e Areia. Barras indicadas com uma
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 95% de probabilidade (Fonte: os autores).
Para o IVG, os tratamentos H2SO4 e Lixa proporcionaram índices estatisticamente superiores
no substrato Papel, indicando maior velocidade de germinação e consequentemente maior vigor das
sementes que foram submetidas a estes tratamentos (Figura 2). Para o substrato Areia, os tratamentos
H2SO4, Lixa e EMB.+ H2SO4 foram superiores ao Controle (Figura 2).
De forma geral, houve uma tendência dos maiores valores de germinação estarem associados
às maiores médias de velocidade de germinação. Esse mesmo comportamento foi observado por
Andrade et al. (1997).
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Figura 2 - Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de Bowdichia virgilioides Kunth.,
em função dos tratamentos de superação de dormência, nos substratos Papel e Areia. Barras indicadas
com uma mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 95% de probabilidade (Fonte: os
autores).
Referente ao comprimento de plântulas (CP - cm) no substrato Papel, verificou-se que o
tratamento com H2SO4 foi estatisticamente superior à escarificação com Lixa e semelhante aos demais
(Tabela 1). No substrato areia, os três tratamentos foram semelhantes estatisticamente, porém
diferiram do Controle. Para PMV, diferenças significativas somente foram observadas no substrato
Areia, sendo os maiores valores obtidos nos tratamentos com H2SO4 e Lixa. No caso do PMS, não
foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para ambos os substratos utilizados.
Os resultados do presente estudo assemelharam-se aos obtidos por outros autores. Andrade et
al. (1997) trabalhando com variações do tempo de exposição de sementes de sucupira - preta ao ácido
sulfúrico, constataram que o tempo de 5 minutos foi o que apresentou os melhores resultados,
semelhante a esse estudo.
Tabela 1. Valores médios do comprimento de plântulas (CP - cm); Massa verde de plântulas (MV g), massa seca de plântulas (MS - g), de Bowdichia virgilioides Kunth., nos substratos Papel e Areia
em função dos tratamentos (Fonte: os autores).
CP (cm)

PMV (g)

PMS (g)

0,0626
0,0713
0,0702
0,0668

0,0116
0,0124
0,0127
0,0137

PAPEL
CONTROLE
H2SO4
Lixa
Emb + H2SO4

2,9883
3,1408
1,4437
1,8533

AB
A
B
AB

A
A
A
A

A
A
A
A

AREIA
CONTROLE
2,5450 B
0,0304 B
0,0104 A
H2SO4
5,4508 A
0,0511 A
0,0107 A
Lixa
4,1900 A
0,0521 A
0,0114 A
Emb + H2SO4
4,5042 A
0,0296 B
0,0123 A
Médias seguidas pela mesma letra na coluna e dentro de um mesmo substrato não diferem entre si, pelo teste de
Tukey a 95%.

Assim como ocorreu nos trabalhos realizados com sementes de Sterculia foetida L. (SANTOS
et al., 2004), nesse estudo foi possível constatar a eficiência da escarificação mecânica em provocar
fissuras no tegumento das sementes, permitindo a embebição para iniciar o processo germinativo. A
fricção das sementes de sucupira - preta com Lixa não comprometeu a qualidade das mesmas, sendo
indicado como método eficiente para a promoção da germinação. Todavia, deve-se ter atenção para
esse tipo de tratamento, pois, segundo Medeiros Filho et al. (2002) tal procedimento pode acarretar
injúrias nas sementes causadas pela fricção ou diferença de constituição dos tegumentos e diminuir a
germinação, de acordo com a espécie estudada.
4. Conclusões
A imersão em ácido sulfúrico por 5 minutos (H2SO4) foi o tratamento mais indicado na
superação de dormência tegumentar de sementes de Bowdichia virgilioides.
A escarificação física das sementes com Lixa pode ser utilizada como método alternativo, na
superação de dormência tegumentar de B. virgilioides.
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Resumo
O Eucalyptus cloeziana possui propriedades ideais para serraria, postes, dormentes e
carvão. Sua propagação clonal tem sido pouco estudada, tanto no que se refere ao processo de
estaquia como de micropropagação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
germinação e fitossanidade das sementes comerciais de E. cloeziana em condições in vitro,
bem como a multiplicação de gemas axilares oriundas das plântulas germinadas. As sementes
foram desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio a 2,5% e acondicionadas em quatro
placas de petri (25 indivíduos por placa) totalizando 100 indivíduos por tratamento. Os
tratamentos foram 0, 5, 10, 15 e 20 minutos de imersão em hipoclorito. Após a germinação, os
explantes foram transferidos para tubos de ensaio onde se avaliou a multiplicação do material.
Os resultados demonstraram elevada contaminação das placas e germinação relativamente
baixa. Foi possível iniciar a micropropagação de material seminal da espécie, porém ainda
mais estudos que avaliem diferentes concentrações de reguladores de crescimento na
propagação de E. cloeziana in vitro são necessários
Palavras-chave: Micropropagação, eucalipto, semente.

1. Introdução
No Brasil, o eucalipto foi introduzido há cerca de 30 anos e até o ano de 2015 possui mais de
5,6 milhões de hectares plantados (IBÁ, 2016). As primeiras coletas de material para propagação foi
realizada sem a preocupação de separação por matriz ou marcação nas mesmas para seleção e
avaliação genética de descendência. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Recursos
Genéticos e Biotecnologia (EMBRAPA) veem cadastrando as procedências, características e
potencialidade de crescimento, forma e qualidade da madeira de eucalipto ao longo dos anos. Vem
também selecionando algumas procedências que apresentaram melhor crescimento, fuste reto e livre
de galhos, madeira dura, de coloração castanho-amarelada, forte e extremamente durável. Condições
estas, ideais para serraria, postes, dormentes e carvão (MOURA, 2003). A procedência dos indivíduos
é tão importante que maiores índices de crescimento e produção volumétrica podem ser expressos de
acordo com a sua origem (NAVROSKI et al., 2010).
Entre as diversas espécies do gênero Eucalyptus, o E. cloeziana é considerado de grande
importância para vários segmentos da atividade florestal, porém considerado de difícil propagação
(ALMEIDA, et al., 2007). Essa espécie ocorre naturalmente na parte leste do estado de Queensland,
Austrália, principalmente próximo à costa. No distrito de Gympie, sudeste do estado, a espécie
apresenta seu melhor desempenho, com indivíduos medindo até 55 metros de altura e com diâmetro a
altura do peito (DAP) de dois metros, além de excelente forma (MOURA, 2003).
Para a propagação vegetativa de Eucalyptus spp., utilizam-se métodos clássicos, como a
estaquia e a enxertia. A estaquia apresenta alguns problemas relativos ao baixo índice de
enraizamento, quando se utiliza material não rejuvenescido, em razão do acúmulo de inibidores de
enraizamento. Porém, mesmo a partir de material jovem, o enraizamento pode ser baixo para algumas
espécies do gênero (XAVIER & COMÉRCIO, 1996). Assim, a cultura de tecidos apresenta-se como
um método alternativo na propagação de Eucalyptus spp., por oferecer vantagens sobre a estaquia, tais
como: taxa mais elevada de multiplicação, menor necessidade de espaço físico, ausência de pragas e
doenças durante o cultivo in vitro, além de ser uma técnica mais segura, devido ao maior controle dos
fatores envolvidos (HIGASHI et al., 2002).
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Em função das diferentes possibilidades de origem do material vegetal a ser introduzido no
laboratório, ou seja, de brotações apicais de árvore adulta, de brotações basais (raiz, caule) de árvore
adulta e, ou de muda formada segundo os procedimentos da técnica de estaquia, adotam-se diferentes
metodologias para o resgate do material. Caso a muda tenha sido formada pelo processo de estaquia
do clone selecionado, simplesmente induz-se brotações laterais (poda do ápice). Se a fonte de material
estiver em brotações basais da árvore adulta selecionada, para o caso de não ser possível à obtenção de
brotações basais da árvore selecionada, deve-se lançar mão da enxertia para o rejuvenescimento prévio
do material e, posterior introdução no laboratório.
O objetivo deste estudo foi avaliar a germinação e fitossanidade de sementes comerciais de
Eucalyptus cloeziana em condições in vitro, bem como a multiplicação de gemas axilares proveniente
das plântulas germinadas.
2. Material e Métodos
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Melhoramento Florestal, do
Departamento de Engenharia Florestal (DEF), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM), no ano de 2016. As sementes são procedentes de pomar comercial e foram doadas
pela APERAM Bioenergia Ltda. De acordo com o protocolo da Empresa, o material já é tratado com
fungicida.
Por meio do método densimétrico, as sementes foram separadas da palha, sendo colocadas em
um Becker com água e após 5 minutos retiraram-se as que imergiram (BRASIL, 2009). Adotou-se o
delineamento inteiramente casualizado, composto por 5 tratamentos, 4 repetições, e cada unidade
amostral continha 25 sementes. Foram realizados os seguintes tratamentos:
- Tratamento 1: testemunha, sem imersão em hipoclorito de sódio.
- Tratamento 2: imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% (v/v) por 5 minutos.
- Tratamento 3: imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% (v/v) por 10 minutos.
- Tratamento 4: imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% (v/v) por 15 minutos.
- Tratamento 5: imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% (v/v) por 20 minutos.
Utilizou–se o meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) para germinação das sementes.
O procedimento de inserir as sementes no meio de cultura foi realizado em câmara de fluxo laminar
horizontal. Para isso, o material vegetal foi submetido aos seguintes procedimentos de desinfestação:
limpeza prévia em água destilada e desinfestação em solução de fungicida (1 g/l), durante 15 minutos.
Após, enxaguou-se em água destilada e autoclavada por 3 (três) vezes. Em seguida, as sementes foram
imersas em álcool 70% por 30 segundos. A partir desse momento, todos os tratamentos passaram pela
desinfestação em solução de hipoclorito, de acordo com a forma descrita anteriormente, exceto o
tratamento 1. Posteriormente, foi realizado o enxague em água destilada e autoclavada por 6 (seis)
vezes. Em condições assépticas, as sementes foram introduzidas em placas de Petri (100x20mm)
esterilizadas e contendo X ml de meio de cultura, previamente preparado e autoclavado. As placas
foram vedadas com filme plástico unindo-se a tampa e o fundo da placa para diminuir perda hídrica
ao meio e reduzir a possibilidade de contaminação.
As placas foram transferidas para sala de cultura, com temperatura de 25 ± 2ºC, fotoperíodo de
16 horas e intensidade luminosa de 40 μmol m-2 s-1, por 10 dias. Foram realizadas avaliações
periódicas de germinação e contaminação do material.
Após a germinação, as plântulas foram preparadas para a fase de multiplicação. O
procedimento foi realizado em câmara de fluxo laminar. Segmentos nodais contendo gemas axilares,
provenientes da fase de germinação, foram inoculados em tubos de ensaio de 15 x 2,5 cm contendo 10
mL do meio de cultura MS, suplementado com 0,5 mg L-1 de benzilaminopurina (BAP) e 0,01 mg L1 de ácido naftalenoacético (ANA). As plântulas foram separadas em dois grupos, definidos de acordo
com a localização na placa de petri: Grupo 1 – contaminado e Grupo 2 – não contaminado.
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Anteriormente à inoculação, as plântulas foram desinfestadas em solução de hipoclorito a
2,5%, lavadas em água destilada e autoclavada. As raízes foram cortadas antes da transferência para o
meio de multiplicação.
Os tratamentos foram mantidos em sala de cultura, por 25 dias, sendo avaliado periodicamente
o surgimento e multiplicação dos explantes.
Os valores encontrados serão analisados por comparação de médias dos tratamentos, análise
descritiva discreta.
3. Resultados e Discussão
Após 10 dias da instalação do experimento de germinação e sanidade das sementes do E.
cloeziana, foram observados baixos percentuais de germinação e alto nível de contaminação (Tabela
1).
Tabela 1. Germinação e contaminação de sementes de Eucalyptus cloeziana, em função dos
tratamentos de desinfestação Diamantina - 2016
T1
T2
T3
T4
T5

Tratamento
Testemunha (Sem NaClO)
NaClO 2,5% por 2,5 minutos
NaClO 2,5% por 5 minutos
NaClO 2,5% por 10 minutos
NaClO 2,5% por 15minutos

Germinação (%)
4
2
4
7
6

Contaminação (%)
55,2
52
55
42
55

Os resultados de germinação encontrados foram baixos, porém, na literatura não foi
encontrada referência para esta espécie. BRASIL (2009) apresenta metodologia para germinação para
E. cloeziana, porém não traz resultados dos testes. A empresa doadora do material utilizado para este
experimento comercializa as sementes com 92% de germinação, porém com pureza de
aproximadamente 14%. Outras espécies do gênero Eucalyptus (E. camaldulensis, E. grandis, E.
robusta, E. urophylla) apresentam boa germinação, em torno de 100% (MARTINS et al, 2014). A
espécie E. cloeziana, produz grandes quantidades de sementes, entretanto, sua germinação é baixa e
difícil (MOURA, 2003).
Os níveis de contaminação encontrados podem estar relacionados à lavagem das sementes e
retirada do fungicida comercial aplicado pela empresa para comercialização do material. O meio
nutriente, ágar e sacarose, pode ter influenciado a propagação dos patógenos, fungos saprófitos e
bactérias (Figura 1).

Figura 1. Placas com material propagativo, sementes de Eucalyptus cloeziana, contaminado,
Diamantina – MG, 2016 (Fonte: os autores).
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Em estudos de multiplicação vegetativa de Eucalyptus, encontrou-se elevada presença de
microrganismos endofíticos, que podem também ter ocasionado a competição por nutrientes,
retardando o crescimento e emissão das gemas axilares quando se utilizou o meio nutritivo MS. Desta
forma, um ou mais fatores podem desencadear contaminação bacteriana. Os endófitos passam a
competir por nutrientes minerais e carboidratos do meio de cultura, comprometendo a multiplicação e
o desenvolvimento das plantas (BATAGIN-PIOTTO, 2013).
As plântulas obtidas a partir da germinação, que foram colocadas em tubos de ensaio
demonstraram que a desinfestação com hipoclorito de sódio foi bem sucedida, podendo dar início à
etapa de multiplicação de gemas(Figura 2).

Figura 2. Tubos de ensaio com meio de multiplicação, separados Grupo I e Grupo II conforme
condições da placa de petri, Diamantina – MG, 2016 (Fonte: os autores).
Após 25 dias da introdução no meio, o material apresentou multiplicação lenta. Apenas dois
tubos do Grupo I apresentaram contaminação do material, enquanto não observou-se manifestação de
patógenos para o Grupo II. Ou seja, percebe-se que houve sobrevivência considerável em ambos os
grupos. Em trabalhos com materiais de diferentes idades, as matrizes de cinco anos comparando com
materiais juvenis, apresentaram melhores respostas aos índices de sobrevivência, possivelmente
associados aos efeitos da idade ontogenética (ALMEIDA et al., 2007b).
Nos chapadões do Alto Vale do Jequitinhonha, MG, E. cloeziana supera todas as demais
espécies do gênero testadas (MOURA, 2003). TRUEMAN et al. (2013), concluiu que a temperatura
ideal para propagação da espécie é de 28 e 33°C. Estas respostas demonstram o potencial que a
espécie pode chegar com mais estudos nesta técnica de propagação. Foi mantida uma temperatura
constante na sala de cultura, mas alguma variação para mais ou para menos pode ter ocorrido e
influenciado na multiplicação.
A demora na resposta ao apresentar calos pode estar relacionada com a quantidade de
regulador de crescimento utilizado. Em trabalhos sem o uso do regulador de crescimento ANA foi
observado melhor resposta de sobrevivência de miniestacas de clones de E. cloeziana. Para clones
com potencial rizogênico reduzido são usadas maiores concentrações de AIB em pó (1.500 mg L -1).
Estes, provenientes da seleção de clones de um plantio comercial da CAF, com 15 anos de idade
(ALMEIDA et al., 2007a).
4. Conclusões
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Houve baixo percentual de germinação das sementes do Eucalyptus cloeziana.
A contaminação das sementes foi alta, comprometendo a germinação e desenvolvimento das
plântulas.
A desinfestação das plântulas com hipoclorito de sódio mostrou-se eficiente, sendo possível o
estabelecimento da espécie e início da fase de multiplicação.
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Resumo
Thaumastocoris peregrinus, popularmente conhecido como percevejo bronzeado, é um inseto fitófago capaz de
acarretar grandes prejuízos em plantações de eucalipto em vários países. Ao sugar a seiva das folhas provoca o
surgimento de pontos cloróticos que evoluem para um aspecto bronzeado, o que reduz a área fotossintética , com
consequente redução da produção. Diante da importância econômica das espécies do gênero Eucalyptus e da
severidade dos danos causados por esta praga, o presente estudo teve por objetivo realizar a histologia do sistema
digestório do percevejo bronzeado com a finalidade de se obter informações que auxiliem no seu controle. Por
meio do método histológico fixado com solução Boiun e solidificado com parafina líquida, efetuou-se cortes em
um micrótomo com uma espessura de 5 µm e corados com hematoxilina e eosina. Ao final do processo obtevese ótimas secções histológicas que permitiram identificar 3 tipos de intestino, glândulas salivares e os túbulos de
Malpighi. A histologia possibilitou verificar que no T. peregrinus não possui ceco gástrico, órgão onde são
encontradas enzimas digestivas e bactérias que auxilia na digestão dos insetos. Tal ausência está relacionada ao
habito alimentar sugador desse inseto. Conjectura-se que os micro-organismo e enzimas, normalmente, presentes
no ceco gástrico, presumivelmente, estão dissociados em todo o sistema digestório do T. peregrinus.

Palavras-chave: Eucalyptus; Percevejo Bronzeado; Secções Histológicas.

1. Introdução
Introduzido comercialmente no Brasil em 1904, o gênero Eucalyptus encontrou no país
condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento (VENTURIN et al., 2014). Aliado a esse
fator a implantação de programas de melhoramento genético e o manejo silvicultural despontaram o
setor de base florestal, que assumiu, ao longo dos anos, grande importância econômica, social e
ambiental (VALVERDE et al., 2003; FONSECA et al., 2010)
Porém inúmeros fatores podem ocasionar perdas na sua produtividade. Espécies do gênero
Eucalyptus semelhantes à outas culturas têm seu desenvolvimento comprometido por fatores bióticos e
abióticos, que são causados tanto por distúrbios fisiológicos, como pelo ataque de pragas e doenças (
TAIZ; ZEIGER, 2013). Tais fatores promovem redução da qualidade e produtividade da madeira,
elevam os custos e geram prejuízos financeiros significativos para o setor florestal (WANG et al.,
2003).
Diversas são as pragas e doenças que acometem as espécies de eucalipto. Porém, nos últimos
anos uma praga ganhou destaque. Trata-se do percevejo bronzeado (Thamaustocoris peregrinus) um
inseto fitófago, originário da Austrália, emergente no Brasil, de rápida disseminação, e, que tem
ocasionado grandes perdas econômicas para os produtores de eucalipto no país (WILCKEN, 2008). É
um inseto fitófago, de aproximadamente 3 milímetros, que se alimenta dos fluídos das folhas do
eucalipto. Seu habito alimentar promove a redução da área fotossintética da planta, com surgimento de
pontos cloróticos que evoluem para um aspecto bronzeado (WILCKEN et al., 2010).
Apesar da sua importância e da severidade dos danos causados, estudos da biologia do T.
peregrinus são altamente escassos, embora possam auxiliar no controle dessa praga florestal visto que
não existe um método de controle específico e eficaz (SOUZA, 2012). Devido à ausência de
informações sobre este inseto, o estudo da histologia do sistema digestório é de grande importância,
pois fornece importantes informações sobre sua morfologia.
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Assim, esta pesquisa teve por objetivo realizar uma análise histológica do sistema digestório
de percevejo bronzeado. A fim de disponibilizar informações que auxiliem no seu controle, e que,
subsidiem futuros trabalhos que venham a ser desenvolvidos com essa espécie.
2. Material e Métodos
O presente estudo foi desenvolvido nos Laboratórios de Genética e Biotecnologia Florestal, de
Entomologia Florestal e de Histologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
Campus JK, Diamantina-MG.
2.1 Criação do Inseto
Os insetos foram coletados a campo e trazidos para compor uma criação em laboratório. Para
tanto, com a finalidade de suprir as necessidades nutricionais dos insetos, foi disponibilizado buquê de
eucalipto acondicionado em Erlenmeyer com água (Figura 1).

Figura 1. Criação massal em laboratório de Thaumastocoris peregrinus em buquês de eucalipto.
2.2 Histologia
Cinquenta percevejos foram utilizados nas análises histológicas do sistema digestório.
Inicialmente os percevejos foram fixados com solução Bouin e desidratados com etanol 80%, 90%,
95% e 100%, para essa última concentração a desidratação foi realizada três vezes. Cada etapa de
desidratação durou 15 minutos. Após esse processo, os insetos foram transferidos para metanol gelado
e armazenados em Freezer a -20ºC, por 7 horas. Ao termino desse período, as peças foram submetidas
a duas incubações em Xilol, por 15 minutos cada. Posteriormente, elas foram mergulhadas em três
tipos de parafina a 60 ºC e transferidas para o molde de inclusão. Finalmente, após a parafina se
solidificar, as peças foram submetidas a cortes em um Micrótomo (5 µm de espessura) e coradas com
hematoxilina e eosina.
3. Resultados e Discussão
O método histológico utilizado forneceu secções histológicas que permitiram identificar no
Thaumastocoris peregrinus 3 tipos de intestino, 2 glândulas salivares e túbulos de Malpighi.
As duas glândulas salivares são compostas, cada uma, por dois lóbulos de diferentes tamanhos
(Figura 2). O primeiro lóbulo é mais alongado e o segundo menor e em formato oval (Figura 2).
Ambos são responsáveis pela fabricação de secreção salivar. Na conexão dos lóbulos observa-se a
presença do ducto salivar, que ao interligar as glândulas ao esôfago, permite que a secreção salivar
chegue até ele.
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A secreção salivar é injetada no tecido foliar do hospedeiro pelo aparelho bucal do inseto, que
tem uma espécie de estile que é inserido no tecido vegetal. Ela tem por finalidade iniciar o processo
de digestão das partículas alimentares. Além disso, há relatos de que nesse líquido saliva existem
compostos que inibem as defesas da planta(HABIBI et al, 2008; PEIFFER; FELTON, 2014).

Figura 2. Secção histológica das Glândulas salivares de Thaumastocoris peregrinus, (ls) .líquido
granular (Secreção salivar) , (ep). Tecido epitelial, (c). Ducto salivar (Canal que liga os dois lóbulos ao
esôfago), (l1) primeiro lóbulo, (l2) segundo lóbulo. Barra=0,1mm
Observa-se, ainda que, as glândulas salivares estão interligadas ao intestino anterior. O que
permite que ela secrete a saliva em todo o processo de alimentação do inseto e auxilie na quebra das
moléculas alimentares. Terra e Ferreira (2009) relatam que muitas dietas de alguns insetos são de
difícil digestão, o que torna necessário a ação de enzimas que quebrem os alimentos em moléculas
menores que possam ser digeridas pelo organismo.
Os insetos são seres vivos que possuem o intestino dividido em três partes: intestino anterior
ou estomodeo, médio ou mesêntero, posterior ou proctodeo (Figuras 3 e 4). As secções histológicos do
T. peregrinus mostraram que neste aspecto seu intestino não difere dos demais, Porém, no percevejo
bronzeado não foi encontrado ceco gástrico, órgão presente na maioria dos insetos (Figura 3).

Figura 3. Secção histologia longitudinal do corpo de Thaumastocoris peregrinus. (ia) intestino
anterior, (im) intestino médio, (ip) intestino posterior, (rt) reto e (an) ânus. Barra= 1 mm

762

Figura 4. Secção histológica de Thaumastocoris peregrinus. (pv). Proventrículo, (ia) Intestino
anterior, Secção histológica (B) (im) Intestino médio , (tm). Túbulos de Malpighi, Secção histológica
(C) (ip) Intestino posterior.
Na secção histológica do estomodeo (Figura 4-A) foi possível observar que este órgão é
composto pelo aparelho bucal e por uma faringe curta. A faringe apresenta a função de sugar os
alimentos através do estilete e levá-los para o esôfago, que se estende até o proventrículo (Figura 4-A).
Esse por sua vez, tem a finalidade de controlar a entrada de alimentos no mesêntero e de triturar
partículas maiores de alimento (TERRA; FERREIRA, 2009; CHAPMAN, 2013).
A análise histológica do corte do mesêntero (Figura 4-B) permitiu verificar que ele é
composto por um ventrículo (Figura 4-B, im) e pelos túbulos de Malpighi, ao final (Figura 4-B, tm),.
O ventrículo é responsável pelo final da digestão, que se iniciou no estomodeoas\wdE. E os túbulos de
Malpighi realizam a excreção dos restos alimentares (TERRA; FERREIRA, 2009; CHAPMAN,
2013).
Por fim, o corte histológico do proctodeo (Figura 4-C) do inseto estudado demonstrou que o
mesmo é formado pelo íleo (Figura 4-C), reto e ânus (Figura 3). Juntamente com os túbulos de
Malpighi esses componentes realizam o processo de digestão de fluídos ainda não absorvidos pelo
organismo, como água e alguns nutrientes. E, os compostos que não foram absorvidos pelo
organismos são expelidos através do orifício anal.
4. Conclusões
- O ceco gástrico, encontrado em alguns insetos, está ausente em T. peregrinus.
- Os micro-organismos e enzimas, normalmente, presentes no ceco gástrico dos insetos,
provavelmente, estão dissociados em todo o sistema digestório do T. peregrinus.
- Os túbulos de Malpighi do T. peregrinuse estão situados na parte final do mesêntero,
enquanto que em outros insetos eles ocorrem no proctodeo.
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Resumo
A composição do substrato utilizado como meio de cultivo está diretamente relacionada ao
crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo importante a realização de estudos que
busquem uma maior compreensão de sua constituição para produção de mudas. O objetivo deste
estudo foi determinar a influência da retenção de água em substratos formulados por biossólido,
esterco bovino e fibra de coco no crescimento de mudas da espécie florestal Moquiniastrum
polymorphum. O experimento foi conduzido no Viveiro Florestal da Universidade Federal de
Lavras (UFLA), em tubetes de 110 cm³, sendo instalado em um delineamento inteiramente
casualizado constituído por cinco tratamentos, com quatro repetições de 54 mudas. Após a
instalação do experimento foram separadas amostras dos substratos para realização das análises
química e física. Quando as mudas atingiram 150 dias após a semeadura foram verificados
(visualmente) o acúmulo da lâmina de água nos substratos e foram mensuradas diferentes
características morfológicas de crescimento das mudas. Por meio dos resultados obtidos,
constatou-se que os substratos constituídos com elevadas proporções de biossólido e esterco
bovino (≥ 80%) são pouco viáveis para o crescimento das mudas, devido ao excesso na retenção
de água nos mesmos. Recomenda-se para a produção de mudas de M. polymorphum o uso de
substratos formulados a partir de 20 a 60% de biossólido + 20 a 60% de esterco bovino + 20%
de fibra de coco.
Palavras-chave: Mudas florestais; Gochnatia polymorpha; Substratos orgânicos; Análise
química e física.

1. Introdução
A produção de mudas nativas no Brasil possui restrições que limitam o seu aumento em escala
comercial, principalmente ao considerar o pouco conhecimento teórico e prático, tornando-se difícil
encontrar viveiros com diversidade e quantidade satisfatória de mudas para serem utilizadas em
atividades de restauração e/ou recuperação de áreas degradadas. Nesse sentido, constantemente são
realizadas pesquisas voltadas para a produção de mudas florestais nativas na tentativa de minimizar tais
problemas (BRONDANI et al., 2009; MELO et al., 2014).
A espécie florestal Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho, é uma espécie pertencente
à família Asteraceae, classificada como pioneira e secundaria inicial, apresentando distribuição
geográfica nas regiões brasileiras sul e sudeste e em alguns estados das regiões centro-oeste e nordeste,
estando presente nos ecossistemas florestais do Cerrado e Mata Atlântica (LORENZI, 2002). Essa
espécie é encontrada em uma série de levantamentos florísticos, porém pouco estudada sobre o seu
processo de produção de mudas, a qual possui importantes características para composição inicial em
reflorestamentos de áreas degradadas (MACHADO et al., 2015).
Na produção de mudas um dos fatores analisados é a formulação de substratos que atendam às
necessidades das plantas que serão produzidas. As propriedades químicas dos substratos são importantes
durante o crescimento da muda devido a sua relação com a disponibilidade de nutrientes, e devem estar
relacionadas com a fertirrigação (LUDWIG, 2010). De acordo com Milner (2001), as propriedades
físicas de um substrato podem ser consideradas mais importantes que as químicas, uma vez que a sua
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composição não pode ser facilmente modificada pelo viveirista. As propriedades físicas mais
importantes para determinação do manejo dos substratos são a densidade, a porosidade e a capacidade
de retenção de água. Segundo Gonçalves et al. (2000), as características que definem o nível de
eficiência dos substratos como a aeração, a drenagem, a retenção de água e a disponibilidade de
nutrientes estão diretamente relacionadas com a formação de mudas de qualidade, pois influenciam os
processos de germinação de sementes, iniciação radicular e formação do sistema radicular e parte aérea.
Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho determinar a influência da retenção de água em
substratos formulados por biossólido, esterco bovino e fibra de coco no crescimento de mudas da espécie
florestal Moquiniastrum polymorphum. Adicionalmente, determinaram-se as propriedades químicas e
físicas dos substratos testados.
2. Material e Métodos
As mudas de M. polymorphum foram produzidas no Viveiro Florestal da Universidade Federal
de Lavras, localizado no município de Lavras-MG, durante o ano de 2015. De acordo com a
classificação de Köppen, o clima da região enquadra-se no tipo Cwb, sendo a temperatura média anual
de 20,4°C e precipitação anual média de 1460 mm (DANTAS et al., 2007).
Foram utilizados como substratos três tipos de componentes orgânicos, sendo eles: biossólido
(BIO), esterco bovino (EB) e fibra de coco (FC). O biossólido foi disponibilizado pela Companhia
Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE), o qual atendeu os parâmetros relativos à
concentração dos agentes patogênicos e aos relativos à composição química, impostas na resolução
CONAMA nº375/2006, estando apto para uso em ambientes agrícolas. O esterco bovino foi adquirido
por doações dos produtores rurais da região de Lavras-MG, provenientes de currais de vacas leiteiras,
tendo como principal alimento a pastagem natural. A fibra de coco utilizada foi a “Golden Mix Fibroso”,
da empresa Amafibra, a qual apresenta textura grosseira, elaborada a partir do mesocarpo do coco. Antes
da mistura dos componentes orgânicos, os materiais passaram por peneira de aço com malha de 3,70
mm (6 MPL - malhas por polegada linear) para homogeneização das partículas.
O experimento foi instalado em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), constituído
por cinco tratamentos, com quatro repetições de 54 mudas. As formulações dos substratos foram
compostas pelas seguintes proporções: Tratamento 1 = 80% BIO + 20% FC; Tratamento 2 = 60% BIO
+ 20% EB + 20% FC; Tratamento 3 = 40% BIO + 40% EB + 20% FC; Tratamento 4 = 20% BIO + 60%
EB + 20% FC e; Tratamento 5 = 80% EB + 20% FC.
As análises físicas e químicas dos substratos foram realizadas no Laboratório de Substratos do
Departamento de Horticultura e Silvicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para as
análises químicas foram consideradas as avaliações de condutividade elétrica e potencial hidrogeniônico
(pH), conforme a IN nº 17, de 21 de maio 2007 (BRASIL, 2007), que estabelece os métodos para análise
de substratos para plantas. Para a análise física foram consideradas as avaliações: densidade seca,
porosidade total, macroporosidade, microporosidade, água facilmente disponível, água tamponante e
água remanescente. A determinação da densidade foi realizada por meio do Método da Autocompactação (HOFFMANN, 1970) e as curvas de retenção de água foram determinadas em funis de
tensão, conforme os princípios de De Boodt e Verdonck (1972).
As sementes de M. polymorphum foram adquiridas da empresa Sementes Caiçara, sendo
beneficiadas a partir da retirada da estrutura de dispersão anemocórica e posterior separação por meio
do soprador de sementes tipo General, regulado na abertura 5 por 30 segundos. A semeadura foi
realizada em tubetes com capacidade para 110 cm3 de substrato em casa de sombra coberta com tela
sombrite permitindo passagem de 50% da luminosidade. Para garantir um bom suprimento de nutrientes
nas mudas, foram adicionados na formulação dos substratos 4 kg por m³ de fertilizante Basacote Mini
3M 13-06-16 (+1,4). As mudas permaneceram na casa de sombra durante 30 dias e, posteriormente,
foram transferidas para a área de pleno sol, permanecendo por mais 120 dias. A irrigação foi por
microaspersão com sistema automático, sendo irrigadas quatro vezes ao dia, e cessada em dias chuvosos.
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Quando as mudas completaram 150 dias após a semeadura foi determinada (visualmente) a
lâmina de água contida nos substratos e foram mensuradas diferentes características morfológicas de
crescimento das mudas. Para avaliação do crescimento das mudas de M. polymorphum, os dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade,
com o auxílio do software R, Version 3.0.2.
3. Resultados e Discussão
O substrato formulado em T5 teve os maiores valores em microporosidade, influenciando
negativamente no crescimento morfológico das mudas de M. polymorphum, devido ao excesso de água
no substrato. Na figura 1, estão ilustrados os cinco substratos formulados e suas respectivas
características visuais da presença/ausência de excesso hídrico.

T1

T2

T3

T4

T5

Figura 1 - Diferença visual do excesso hídrico apresentada pelos substratos formulados no crescimento
das mudas de M. polymorphum, após 150 dias da semeadura, sendo: T1=80%BIO+20%FC;
T2=60%BIO+20%EB+20%FC;
T3=40%BIO+40%EB+20%FC;
T4=20%BIO+60EB+20%FC;
T5=80%EB+20%FC. (Fonte: os autores).
Os substratos em T2, T3 e T4, não tiveram aspecto visual de excesso hídrico, ao ponto que em
T1 e T5 ocorreu acúmulo visual de água (Figura 1). O substrato em T1 teve baixa qualidade em suas
propriedades químicas, com pH muito ácido e condutividade elétrica elevada. Estas condições
influenciaram negativamente no crescimento das mudas. Já no substrato em T5, a baixa qualidade nas
propriedades físicas, relacionada pela retenção de água e porosidade total, proporcionou o excesso na
lâmina de água no substrato (Tabela 1).
Tabela 1 - Análise química e física dos substratos formulados na produção de mudas de M.
polymorphum. (Fonte: os autores).
DEN

PT

H2O mS cm

kg m

--------------------------%--------------------------

T1 (80%BIO+20%FC)

4,18

4,02

349,18

82,60 18,54 64,06

27,10

5,89

31,06

T2 (60%BIO+20%EB+20%FC)

5,28

3,52

330,39

83,39 16,90 66,40

29,26

4,75

32,39

T3 (40%BIO+40%EB+20%FC)

6,33

2,81

303,92

84,18 18,14 66,04

29,19

3,12

33,73

T4 (20%BIO+60%EB+20%FC)

6,83

2,37

299,15

84,15 16,53 67,63

30,00

2,50

34,91

T5 (80%EB+20%FC)

7,98

1,57

293,98

86,16 17,27 68,89

28,76

1,73

38,40

Tratamentos

pH

CE
-1

-3

MAC

MIC

AFD

AT

AR

pH = determinado em água, diluição 1:5 (v/v); CE = condutividade elétrica obtida em solução 1:5 (v/v); DEN =
densidade; PT = porosidade total; MAC = Macroporosidade; MIC = Microporosidade; AFD = água
facilmente disponível; AT = água tamponante; AR = água remanescente.

De forma geral, formulações que geram substratos mais densos têm menor espaço entre as
partículas, o que dificulta as trocas gasosas e a circulação de água, refletindo em maior resistência ao
crescimento radicular. Segundo valores propostos por Gonçalves et al. (2000), todos os tratamentos
tiveram resultados considerados médios em relação à densidade (250 a 500 kg m-3).
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Com relação à porosidade total dos substratos, esta deve ser interpretada de maneira fracionada
em macro e microporosidade para traduzir melhor a qualidade física do substrato (SCIVITTARO et al.,
2007). No presente estudo, todos os substratos formulados tiveram microporosidade em maior
proporção na distribuição da porosidade total, indicando substratos com maior probabilidade de
encharcamento de água quando a irrigação não for bem conduzida, sendo recomendado aumentar a
porcentagem de fibra de coco na composição dos substratos a fim de proporcionar melhores condições
físicas de aeração e retenção de água.
Já para a quantidade de água facilmente disponível (AFD), os substratos tiveram valores dentro
do limite proposto, estando entre 20 a 30% (DE BOODT e VERDONCK, 1972). Haynes e Goh (1978)
estipularam como valor de referência a porcentagem de AT entre 4 a 10%, estando dentro dessa faixa
apenas os substratos em T1 e T2. Por fim, a água remanescente (AR) variou seus resultados entre 31,06
a 38,40, estando T5 com o maior resultado médio (Tabela 1).
Após a interpretação da análise química e física dos substratos, foram avaliadas as características
morfológicas das mudas de M. polymorphum. As mudas produzidas nos substratos com a junção de
biossólido, esterco bovino e fibra de coco tiveram resultados estatisticamente superiores das
características morfológicas, quando comparadas às dos tratamentos com apenas dois resíduos orgânicos
(Tabela 2).
Tabela 2 - Altura (H), massa seca aérea (MSA), massa seca radicular (MSR) e índice de qualidade de
Dickson (IQD) de mudas de M. polymorphum aos 150 após a semeadura. (Fonte: os autores).
Tratamentos

H (cm)

MSA (g)

MSR (g)

IQD

T1 (80%BIO+20%FC)

8,46 b

0,794 c

0,796 b

0,37 b

T2 (60%BIO+20%EB+20%FC)

17,34 a

2,074 b

1,370 a

0,49 a

T3 (40%BIO+40%EB+20%FC)

17,95 a

2,485 a

1,600 a

0,57 a

T4 (20%BIO+60%EB+20%FC)

16,99 a

2,335 a

1,477 a

0,53 a

T5 (80%EB+20%FC)

6,57 c

0,469 d

0,482 c

0,23 c

10,25

8,98

9,58

16,69

CV (%)

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott,
a 5% de significância.
Apesar do biossólido e o esterco bovino serem importantes resíduos orgânicos no crescimento
de mudas florestais, esses necessitam da adição de outros componentes a fim de dar equilíbrio entre o
fornecimento de nutrientes e as condições físicas, como aeração e retenção de água. Devido ao caráter
apresentado pelas características morfológicas no estudo em questão, infere-se que o aumento da
porcentagem de fibra de coco na composição dos substratos poderia contribuir ainda mais para o
aumento do crescimento das mudas de M. polymorphum, equilibrando melhor as propriedades físicas
dos substratos.
4. Conclusões
A produção de mudas de M. polymorphum mostra-se pouco viável em substratos formulados
com elevadas proporções de biossólido e esterco bovino (≥ 80%), devido ao excesso na retenção de água
nos mesmos.
Os melhores resultados para as características morfológicas das mudas de M. polymorphum
produzidas em tubetes de 110 cm³ foram obtidos pelos substratos formulados por 20 a 60% de biossólido
+ 20 a 60% de esterco bovino + 20% de fibra de coco, aos 150 dias após a semeadura.
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Resumo
Este trabalho objetivou caracterizar a flutuação populacional de Thaumastocoris
peregrinus, identificando a época de maior ocorrência desta espécie-praga, bem como
correlacionar a ocorrência deste inseto com a temperatura mínima, média e máxima
(°C) e a precipitação acumulada (mm). Para isto, durante dois anos foram realizadas
coletas mensais num povoamento de Eucalyptus dunnii localizado no município de
Candiota/RS. Utilizou-se a rede de copa como instrumento de coleta, realizada através
da inserção dos ramos na mesma, sendo estes então fortemente sacudidos (10 vezes)
compondo assim uma repetição dentre as 20 realizadas por data de coleta. Em

laboratório realizou-se a triagem das amostras e identificação dos exemplares de T. peregrinus
coletados. Os dados obtidos indicam que o acme populacional ocorre no mês de maio e que
não há influência da precipitação e da temperatura na distribuição populacional de
Thaumastocoris peregrinus.
Palavras-chave: Entomologia Florestal; Percevejo bronzeado; Flutuação populacional.

1. Introdução
No Brasil, as primeiras mudas de eucalipto foram plantadas no Rio Grande do Sul em 1868,
no mesmo ano em que foram estabelecidos alguns exemplares na Quinta da Boa Vista, no Rio de
Janeiro (MORA; GARCIA, 2000). A introdução das espécies do gênero Eucalyptus ocorreu,
inicialmente, para suprir a demanda de lenha pelas locomotivas e para servir de dormentes para os
trilhos das ferrovias da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A partir deste estabelecimento
inicial, os plantios de diferentes espécies estenderam-se para todo o centro e sul do país,
intensificando-se a produção a partir de 1960, com a política de incentivo fiscal ao reflorestamento,
especialmente para as grandes indústrias siderúrgicas e de papel e celulose (HASSE, 2006).
Com relação à espécie Eucalyptus dunnii esta tem se destacado na região Sul pelo seu rápido
crescimento, excelente forma e principalmente por sua tolerância a injúrias causadas pela geada.
Segundo Boland et al. (1984), esta espécie apresenta árvores de porte elevado, podendo atingir até 50
metros de altura e de acordo com Higa (1998) a madeira de Eucalyptus dunnii é indicada para lenha,
carvão, celulose, moirões e madeira serrada, alcançando uma densidade básica de 0,48 g/cm³ aos oito
anos de idade.
O gênero Thaumastocoris possui cinco espécies conhecidas, sendo Thaumastocoris peregrinus
(Hemiptera, Thaumastocoridae) a única espécie com ocorrência confirmada fora da Austrália. O inseto
adulto apresenta cerca de três mm de comprimento, corpo achatado, cor marrom-clara. Os ovos são
pretos, achatados, com a região central côncava. As ninfas são claras e vão escurecendo com o tempo
Carpintero & Dellapé (2006). Ao se alimentarem das folhas de espécies dos gêneros Corymbia e
Eucalyptus estes percevejos causam um prateamento inicial nas mesmas, passando para tons de
marrom e vermelho, o que confere à árvore um aspecto bronzeado (Wilcken et al., 2010), diminuindo
assim a atividade fotossintética da planta atacada culminando com o secamento e queda das folhas
(JACOBS; NESSER, 2005), reduzindo consequentemente o crescimento e a produtividade.
T.
peregrinus vem sendo relatado em vários locais do mundo (JACOBS; NESSER, 2005;
CARPINTERO; DELLAPÉ, 2006; MARTÍNEZ; BIANCHI, 2010; LAUDONIA; SASSO, 2012;
GARCIA ET AL., 2013). No Brasil foi relatado a sua ocorrência pela primeira vez em maio de 2008,

770

por Wilcken et al. (2010), no Rio Grande do Sul atacando clones híbridos de Eucalyptus grandis Hill
ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake no município de São Francisco de Assis.
Deste modo, este trabalho tem por objetivo caracterizar a flutuação populacional de
Thaumastocoris peregrinus, identificando a época(s) de maior incidência desta espécie-praga, bem
como correlacionar a ocorrência deste inseto com a temperatura mínima, média e máxima (°C) e a
precipitação acumulada (mm).
2. Material e Métodos
Considerando os trabalhos realizados por Costa (1986), Marques et al. (2006) e Santos et al.
(2003) optou-se por utilizar a rede de copa como instrumento de coleta. Segundo Costa (1986) esta
surgiu em decorrência da adaptação da rede de varredura, inicialmente proposta por Beall (1935),
estando constituída por um aro com 60 cm de diâmetro e um saco de 80 cm de comprimento composto
de tecido do tipo cetim italiano buscando melhorar a eficiência do método de coleta (COSTA; LINK,
1982).
Cada amostra foi obtida através da inserção dos ramos/galhos na rede de copa, sendo então
sacudidos 10 vezes após, a rede era retirada da copa e os artrópodes que ficavam retidos no funil eram
acondicionados em embalagens plásticas identificadas. As coletas foram mensais durante dois anos, de
maio de 2014 a abril de 2016, compostas por 20 amostras por data de coleta, totalizando 480 amostras
ao final do experimento.
Os insetos coletados foram triados no laboratório de Entomologia Florestal no Departamento
de Defesa Fitossanitária do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria e a
identificação foi realizada de acordo com Carpintero & Dellapé (2006) e Wilcken et al. (2010).
Para a análise de correlação entre a temperatura mínima, média, máxima (ºC) e a precipitação
acumulada (mm) foram utilizados os dados de uma estação meteorológica pertencente à Companhia
Riograndense de Mineração (CRM) localizada a um quilômetro do local de estudo. As tabelas e
gráficos foram elaborados no programa Excel 2010 e as correlações de Spearman através do programa
Action Stat.
3. Resultados e Discussão
Conforme pode ser observado na Figura 1 o acme populacional ocorreu em maio de 2015
quando 542 exemplares foram coletados, destacando-se também o mês de abril de 2015 com 100
exemplares amostrados. No restante do período amostral poucos exemplares foram coletados, não
sendo registrada a ocorrência de T. peregrinus entre junho e dezembro de 2014, bem como entre
agosto e novembro de 2015, e entre janeiro e abril de 2016.
Figura 1 – Valores mensais referentes ao total amostrado (coluna), temperatura média (contínua) e
precipitação (linha tracejada).
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Os resultados deste trabalho diferem dos encontrados por Bouvet et al. (2009) e Garlet (2010)
que registraram entre os meses de janeiro e março o pico populacional, atingindo o acme no mês de
fevereiro. Estes também diferiram dos encontrados por Serafim et al. (2011) em hortos florestais de
Eucalyptus urograndis no estado de São Paulo, aonde a ocorrência de T. peregrinus foi maior nos
meses de agosto, setembro e outubro de 2010, com o acme populacional ocorrendo a partir do início
da primavera. Neste estudo, porém conforme pode se observar na Tabela 1, não foi detectada
correlação significativa entre o total amostrado, as temperaturas (mínima, média e máxima) e a
precipitação. Essas diferenças podem estar associadas a prováveis interações entre outros fatores
bióticos e abióticos não contemplados por este trabalho. Tem-se como exemplo a eventual ocorrência
de agentes de controle natural, entre eles os fungos entomopatogênico além dos insetos predadores
Chrysoperla externa e Cleruchoides noackae que já foram relatados respectivamente por Barbosa et
al. (2010) e por Rodrigues et al. (2013). Ainda, Segundo Nadel e Noack (2012) as informações
referentes aos fatores que afetam a distribuição e abundância de T. peregrinus ainda não são
amplamente conhecidas. Conforme descreve Pereira et al. (2013) o percevejo-bronzeado possui
elevada capacidade de adaptação já constando a sua ocorrência em sete tipos climáticos do Brasil,
sendo eles: Aw (inverno seco e verão chuvoso), Cfa (clima subtropical com verão quente), Cfb (clima
temperado com o verão ameno), Af (clima tropical úmido, sem estação seca), Am (clima tropical
úmido), Cwa (clima subtropical de inverno seco) e Cwb (clima subtropical de altitude, com inverno
seco e verão ameno). Portanto, nota-se que há diversidade de temperatura média, umidade relativa do
ar e precipitação nos locais em que o inseto está presente no país, demonstrando que T. peregrinus tem
grande capacidade adaptativa.
Tabela 1: Correlação de Spearman entre a temperatura mínima, média, máxima, precipitação e o total
amostrado.
Mínima
-0,027 (ns)

Temperatura (°C)
Média
-0,048 (ns)

Máxima
-0,091 (ns)

Precipitação (mm)
-0,186 (ns)

4. Conclusões
O acme populacional ocorre em maio de 2015 e não há influência significativa das variáveis
meteorológicas sobre a população de T. peregrinus.
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Resumo
O estudo da macrofauna em plantios de Eucalyptus dunnii é ainda reduzido, principalmente em
área onde ocorreu o processo de mineração de carvão. Esse grupo de organismo do solo contribui
para a formação, estrutura e funcionamento do solo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi
verificar a composição e a diversidade da macrofauna do solo em duas profundidades (0-5 cm e
5-10 cm) em uma área pós minerada com um plantio de E. dunnii, no município de Candiota,
RS. A pesquisa foi desenvolvida em um plantio de E. dunnii com sete anos, em uma área pós
minerada dentro da Mina de Candiota. A amostragem consistiu na retirada de 12 amostras de
solo (seis de 0-5 cm e seis de 5-10 cm). As amostras foram extraídas aleatoriamente utilizando
uma sonda circular de 10 x 5 cm², mensalmente, no período de 12 meses. Em laboratório foi
realizada a triagem do material através do método de catação manual, onde foram extraídos os
organismos edáficos visíveis a olho nu. Foram coletados 675 espécimes da macrofauna do solo
distribuídos em 10 grupos taxonômicos, no período de junho de 2014 a maio de 2015. Foi
encontrado 77,9% do total de organismos na profundidade de 0-5 cm e 22,1% na profundidade
de 5-10 cm, 15,8%. Houve diferença estatística entre as médias de abundância e a diversidade
não diferiu entre as profundidades. Conclui-se que a maior abundância ocorre na camada de 0-5
cm e que não há diferença entre a diversidade de grupos taxonômicos nas profundidades
avaliadas.
Palavras-chave: Fauna edáfica; Mina de Candiota; Entomologia Florestal;

1. Introdução
A recuperação de uma área degradada, a avaliação do grau de sustentabilidade de uma prática
ou até mesmo as interferências realizadas em um sistema natural podem ser observadas através do
conhecimento da fauna que habita o solo (LINDEN et al, 1994).
De acordo com Swift, Heal e Anderson (1979) os organismos que habitam o solo podem
pertencer a três grupos, microfauna, mesofauna e macrofauna. Esse conjunto de organismos, de
tamanhos, formas e metabolismos diversos, constitui a biota do solo, responsável por importantes
funções (PRIMAVESI, 1990). Os organismos pertencentes a macrofauna possuem diâmetro corporal
superior a 4 mm e são responsáveis pelo transporte de materiais no solo, pela construção de ninhos,
cavidades e galerias (LAVELLE et al., 1994).
A maior concentração dos organismos da macrofauna encontra-se na camada superficial de 010 cm de profundidade, camada está que é mais afetada pelas práticas de manejo (BARETTA et al.,
2006) e conforme Wolters e Ekschmitt (1997) esses organismos edáficos podem contribuir com 33% da
decomposição da liteira.
Nesse contexto, a macrofauna do solo pode ser uma importante ferramenta para se conhecer um
pouco da composição da fauna edáfica e sua distribuição nos 10 primeiros centímetros do solo
principalmente por não haver muitos estudos referentes a macrofauna em uma área pós minerada com
plantio de Eucalyptus dunnii.
Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a composição e a diversidade da macrofauna do
solo em uma área pós minerada com plantio de Eucalyptus dunnii localizada na Mina de Candiota, RS
e averiguar em qual profundidade (0-5 cm e 5-10 cm) encontra-se a maior densidade populacional.
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2. Material e Métodos
O presente trabalho foi realizado em uma área de 2,03 ha, (S 31º 33' 44,6"-W 53º 43' 33,5"),
pertencente à Companhia Riograndense de Mineração, localizada no município de Candiota, RS. O solo
é classificado como Argissolo Vermelho Eutrófico típico (EMBRAPA, 2006), o clima é do tipo Cfa,
subtropical úmido com verão quente (ALVARES et al., 2013), temperatura média de 18 ºC e
precipitação média anual de 1.350 mm (MORENO, 1961).
Nessa área houve o processo de extração de carvão e posteriormente foi realizada o
preenchimento das cavas de mineração, a recomposição topográfica do local e na superfície colocou-se
30 cm de material vegetal (solo fértil). Após esse processo foi realizado o plantio de mudas de E. dunnii,
plantadas em um espaçamento de 3 x 2 m. No início deste estudo, o plantio estava com sete anos de
idade, apresentava altura média de 13,32 m, DAP médio de 13,37 cm. Apresentava sub-bosque
constituído por espécies pertencentes as famílias Poaceae, Asteraceae, Gramineae, algumas pteridófitas,
além de uma camada de 2 cm de serapilheira.
A amostragem da macrofauna foi realizada através da utilização de uma sonda circular de 10 x
5 cm², (volume: 392,5 cm³) onde coletou-se seis amostras de solo na profundidade de 0-5 cm e seis na
de 5-10 cm, totalizando seis pontos amostrais. As coletas ocorreram mensamente, no período de junho
de 2014 a maio de 2015. As amostras foram retiradas aleatoriamente a partir do centro de cada
tratamento, distantes 10 m entre si e a 50 m da bordadura e embaladas em sacos plásticos transparentes,
sendo etiquetadas por tratamento, repetição, profundidade e data de coleta.
Posteriormente foram levadas para o Laboratório de Entomologia Florestal da Universidade
Federal de Santa Maria onde ocorreu a triagem do material. As amostras foram desfragmentadas e
através do método de catação manual os organismos edáficos visíveis a olho nú foram coletados com
auxílio de pinças, pincéis e lupa de mão e identificados a nível de grupos taxonômicos.
Para melhor interpretação da diversidade biológica presente entre as duas profundidades,
calculou-se o Índice de Diversidade de Shannon (H’) utilizando o programa estatístico Past (HAMMER;
HARPER; RYAN, 2001). Também foi realizada a análise de variância (ANOVA) para verificar se
houve diferença estatística entre as médias de abundância e diversidade nas profundidades. A partir da
ANOVA, os dados que não atenderam as condições de normalidade e homogeneidade foram
transformados pela equação: x= �� + 0,5 e posteriormente submetidos ao teste de agrupamento de
médias Scott Knott, com 5% de probabilidade de erro, utilizando o programa Sisvar versão 5.6.
(FERREIRA, 2011). O delineamento experimental utilizado foi Inteiramente Casualizado.
Foi realizada inclusive a Correlação de Spearman para os grupos taxonômicos mais frequentes
em cada profundidade e para o total de organismos coletados com as variáveis meteorológicas
precipitação acumulada (mm), temperatura média do ar (ºC) e umidade relativa média mensal (%)
através do programa Action. Os dados das variáveis foram obtidos através do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET).
3. Resultados e Discussão
Foram coletados um total de 675 organismos da macrofauna do solo, distribuídos em 10 grupos
taxonômicos, no período de junho de 2014 a maio de 2015. O maior número de indivíduos foi
encontrado na profundidade de 0-5 cm (526), representando 77,9% do total de espécimes coletados.
Porém na profundidade de 5-10 cm ocorreu o menor número de organismos da macrofauna (149),
totalizando 22,1% 9 (Tabela 1).
Na profundidade de 0-5 cm foi encontrada a maior riqueza observada constituída por 10 grupos
taxonômicos, sendo que, Formicidae e Isoptera foram os mais frequentes com 79,3% e 12,9%
respectivamente. Sete grupos taxonômicos foram encontrados na profundidade de 5-10 cm destacando
os grupos Formicidae e Isoptera como os mais frequentes (85,2% e 5,4%).
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Tabela 1 – Composição e distribuição vertical da macrofauna do solo em plantio de Eucalyptus dunnii
em área minerada, coletada através de uma sonda circular de 10 x 5 cm² (volume: 395 m³), no período
de junho de 2014 a maio de 2015. Candiota, RS. (Fonte: os autores).
Profundidades
Grupos taxonômicos

0-5 cm

¹Fr%

5-10 cm

Fr%

Araneae

7

1,3

4

2,7

11

1,6

Chilopoda

4

0,8

0

0,0

4

0,6

Coleoptera

16

3,0

4

2,7

20

3,0

Diptera

2

0,4

0

0,0

2

0,3

Enchytraeidae

3

0,6

2

1,3

5

0,7

417

79,3

127

85,2

544

80,6

Isopoda

2

0,4

0

0,0

2

0,3

Isoptera

68

12,9

8

5,4

76

11,3

Oligochaeta

2

0,4

1

0,7

3

0,4

Orthoptera

5
526 (77,9%)

1,0
100

3
149 (22,1%)

2,0
100

8
675 (100%)

1,2
100

Formicidae

Total

¹ Frequência relativa em porcentagem.

Total

Fr%

Do total de organismos coletados, os grupos mais frequentes, independentemente da
profundidade foram Formicidae e Isoptera, com respectivamente 80,6% e 11,3%. Considerando o fato
de que as formigas e cupins são insetos eussociais, por sua vez podem ter favorecido a coleta e a
frequência desses grupos em relação aos demais.
As formigas são um grupo dominante na maioria dos ecossistemas terrestres, em número de
indivíduos, biomassa e funções ecológicas (KORASAKI et al., 2013). De modo geral as formigas são
consideradas de importância fundamental para os processos de decomposição (LAVELLE; SPAIN,
2001).
Os cupins devido principalmente à biomassa de suas populações e à variedade de seus hábitos
alimentares são imprescindíveis para à manutenção dos processos de decomposição e para os fluxos de
carbono e nutrientes (BANDEIRA; VASCONCELLOS, 2002).
Para melhor interpretação dos dados foi realizada a análise estatística para as médias de
abundância entre as profundidades, a qual indicou que a camada de 0-5 cm diferiu estatisticamente da
camada de 5-10 cm (Tabela 2). Segundo Soares e Costa (2001) à medida que aumenta a profundidade
do solo ocorre um decréscimo populacional, sendo que o tipo de cobertura vegetal está diretamente
relacionado a densidade de organismos, os quais estão concentrados nas camadas superficiais do solo.
Tabela 2 – Médias de abundância e Índice de Diversidade de Shannon (H’) para as profundidades de 05 cm e 5-10 cm em um plantio de Eucalyptus dunnii em área pós minerada na Mina de Candiota, RS.
Profundidade

Médias de abundância

Índice de Shannon (H')

43,8 a¹
0,5836 a
0-5 cm
12,4 b
0,4599 a
5-10 cm
¹ médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott Knott, a 5% de
significância.
O Índice de Diversidade de Shannon (H’) (Tabela 2) indicou que não houve diferença estatística
entre as profundidades. Apesar de ter sido encontrado apenas sete grupos taxonômicos na profundidade
de 5-10 cm isso não influenciou na diversidade pois os grupos mais abundantes foram os mesmos nas
duas profundidades (Formicidae e Isoptera) e os demais grupos taxonômicos apresentaram uma
distribuição uniforme na sua abundância.
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Através da Correlação de Spearman (Tabela 3) verificou-se que para o total de indivíduos
coletados nas duas profundidades não houve correlação com as variáveis meteorológicas, não havendo
influência das mesmas sobre a abundância total de organismos da macrofauna.
Tabela 3 – Correlação de Spearman entre os grupos mais frequentes nas duas profundidades e para o
total de organismos coletados com as variáveis meteorológicas, obtidas no período de junho de 2014 a
maio de 2015, Candiota, RS.
Grupos Taxonômicos

Prec. acumulada (mm) T. méd. do ar (ºC) UR méd. do ar (%)

Formicidae 0-5 cm
Isoptera 0-5 cm
Formicidae 5-10 cm
Isoptera 5-10 cm
Total de organismos de 0-5 cm
Total de organismos de 5-10 cm

*: significativo a 5%; ns: não significativo.

0,14 ns
-0,68 *

0,12 ns
-0,23 ns

0,43 ns
0,07 ns

-0,47 ns
-0,31 ns

0,15 ns
-0,48 ns

-0,06 ns
0,39 ns

-0,03 ns
-0,44 ns

0,09 ns
0,10 ns

0,42 ns
0,04 ns

Houve correlação negativa entre o grupo taxonômico Isoptera na profundidade de 0-5 cm em
relação a precipitação acumulada, evidenciando que quanto maior a precipitação, menor é a ocorrência
de cupins.
4. Conclusões
A macrofauna do solo em plantio de E. dunnii em área pós minerada é composta por 10 grupos
taxonômicos.
A maior abundância ocorre na camada de 0-5 cm e não há diferença na diversidade entre as duas
profundidades.
Formicidae e Isoptera são os grupos mais frequentes independentemente da profundidade.
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Resumo
A única palmeira que possui palmito de sabor amargo entre as exploradas comercialmente no
Brasil, é a guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.). A guariroba é considerada incipientemente
domesticada, por isso, informações sobre a caracterização genética de acessos que possam ser
utilizados em programas de melhoramento, ainda são escassos. Nesse sentido o presente estudo teve
por objetivo selecionar genótipos com produção precoce de Syagrus oleracea, por meio de marcadores
morfológicos e moleculares, para subsidiar futuras atividades de coleta, domesticação e conservação
da espécie. A estratificação dos 67 acessos com base em informações de tempo de colheita do palmito
permitiu associar os primer’s utilizados - fenótipo molecular (bandas), com a precocidade. E os
indivíduos com frutos de dimensões menores que 4,3 centímetros apresentaram o melhor desempenho
para a variável: diâmetro do estipe. Provavelmente, indicado como marcador fenotípico para seleção
de indivíduos com produção precoce de palmito. Com isso, podemos inferir que estes resultados são
de suma importância para a seleção, em campo e viveiro, de acessos precoces que, irão promover uma
redução de tempo na colheita, trazendo um melhor aproveitamento da área de plantio pelo produtor.
Palavras-chave: domesticação; guariroba; caracterização genética.
1. Introdução
A única palmeira que possui palmito de sabor amargo entre as exploradas comercialmente no
Brasil, é a guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) (PINTO et al., 2009). A utilização desta
arecacea segundo Reis et al. (2011) é bastante diversificada, podendo ser utilizada na alimentação
humana com o plantio consumido in natura ou na culinária em pratos típicos. A amêndoa também
pode ser consumida in natura ou na forma de doces (SILVA et al., 2001).
De acordo com Clement (2001) a guariroba é considerada incipientemente domesticada, por
isso, informações sobre a caracterização genética de acessos que possam ser utilizados em programas
de melhoramento, ainda são escassos.
Embora os mecanismos evolutivos não sejam bem compreendidos, a estrutura dos
descendentes, o desenvolvimento e morfologia podem ser influenciados de maneiras notavelmente
específicas por meio dos pais. Certas espécies respondem as condições contrastantes de crescimento,
alterando a estrutura ou espessura das camadas das sementes ou pericarpo, mantendo a quantidade e
qualidade do embrião e do endosperma que determinam o tamanho inicial e o desenvolvimento das
plântulas.
O presente estudo teve por objetivo selecionar genótipos precoces de Syagrus oleracea, por
meio de marcadores morfológicos e moleculares, para subsidiar futuras atividades de coleta,
domesticação e conservação da espécie.
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2. Material e Métodos
Caracterização molecular associado à precocidade
A coleta do material vegetal de Syagrus oleracea foi realizada em 67 acessos provenientes da
coleção de germoplasma da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí. Onde foram coletadas
pinas em estado intermediário de maturação. Os acessos estudados são provenientes de três municípios
do estado de Goiás: Jataí (S: 17º55’33”/W: 51º43’09”), Caiapônia (S: 16º45’05”/W: 52º05’22”), e
Anicuns (S: 16º27'40”/W: 49º57'42").
Após a colheita as pinas, foram acondicionadas em tubos falcon devidamente identificados
contendo água destilada, evitando a oxidação das mesmas antes do processo de extração de DNA no
Laboratório de Genética da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí. As extrações foram
realizadas conforme o método CTAB descrito por Doyle et al. (1987), com algumas modificações
sugeridas por Faleiro et al. (2003).
Para a quantificação do DNA foliar foi utilizado espectrofotômetro NanoDrop® 2000, capaz
de analisar amostras com apenas 0,5 uL com alta precisão e reprodutibilidade. Esse equipamento
utiliza uma tecnologia de retenção de amostra patenteada que usa somente a tensão superficial para
manter a amostra no local. Tal método de quantificação elimina a necessidade de cubetas e outros
aparatos para contenção da amostra, além de possibilitar uma maior precisão e agilidade no processo
de quantificação do DNA genômico de Syagrus oleracea.
As análises de amplificação foram realizadas usando 06 iniciadores ISSR (Inter Simple
Sequence Repeat) da marca IDT (Integraded DNA Technlogies). As reações em cadeia de polimerase
(PCR) foram preparadas para um volume final de 13 uL, contendo: 1X PCR Buffer; 0,2 mM de cada
dNTP; 2 mM de MgCl 2; 0,8 M do iniciador; 30 ng de DNA; 20 ug de BSA e 1,25 unidade da enzima
Taq DNA polimerase. As amplificações foram realizadas em termociclador PTC – 100, ajustado para:
94°C por 1 min (desnaturação inicial); seguido de 40 ciclos programados para: 94 °C por 1 min;
temperatura de anelamento (variável para cada iniciador) por um minuto e 72 °C por um minuto,
concluindo-se com 72 °C por cinco minutos (extensão final). Os produtos amplificados foram
separados em gel de agarose a 2,5%, corados com brometo de etídio e visualizados em transluminador
UV.
Os produtos amplificados foram analisados (codificados) quanto a presença e a ausência de
bandas. Todas as análises foram realizadas com o auxilio do programa computacional GENES
(CRUZ, 2013).
Caracterização morfológica (tamanho do fruto) associado à precocidade
O experimento foi conduzido em uma área experimental presente no Regional Jataí da
Universidade Federal de Goiás. O experimento foi instalado em blocos casualisados, contendo 5
tratamentos sendo esses o tamanho das sementes de Syagrus oleracea (Mart.) Becc, cada parcela do
experimento foi constituída de quatro plantas originadas de uma mesma classe de tamanho das
sementes, como demonstra na Tabela 1. O espaçamento adotado foi o de 1 metro entre plantas, e 3
metros entre fileira. Para evitar efeitos de bordadura sobre o desenvolvimento das plantas, plantou-se
uma fileira de plantas de S. oleracea, no entorno do experimento como um todo. Para propiciar um
melhor arranque das mudas no campo optou-se por uma adubação de plantio, com o formulado 04-1408 em uma quantidade de 200 gramas por cova.
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Tabela 01 - Classes de tamanho das sementes.
Tratamento

Dimensão da Semente (cm)

1

< 4,3

2

4,301 – 4,8

3

4,81 – 5,36

4

5,361 – 5,9

5

≥ 5,9

Foram realizadas três medições das plantas no campo (três, quinze e vinte sete meses após o
plantio), onde foram avaliados os seguintes caracteres, número de folhas definitivas, comprimento da
folha, largura da folha, diâmetro da bainha foliar, diâmetro do caule, altura do caule e altura da planta,
na ultima medição incluiu-se outra variável sendo esta o numero de folhas definitivas. A análise
estatística dos resultados foi realizada por meio de análise em blocos ao acaso pelo programa GENES
(CRUZ 2013).
3. Resultados e Discussão
Em contra partida estratificando os 67 acessos com base em informações de tempo de colheita
do palmito pode se notar que os primer’s utilizados geram informações (bandas) que conseguiram
evidenciar a dispersão dos acessos precoces dos tardios no gráfico 2D (Figura 1). Com isso, podemos
inferir que estes resultados são de suma importância para a seleção, em campo e viveiro, de acessos
precoces que, irão promover uma redução de tempo na colheita, trazendo um melhor aproveitamento
da área de plantio pelo produtor.

Figura 1: Gráfico de dispersão de indivíduos de Syagrus oleracea para seleção assistida por
marcadores ISSR, com relação à precocidade da produção de palmito.
O forte controle genético do tamanho da semente é um pré-requisito da estabilidade da seleção
natural que influencia efetivamente essa característica (REZNIC & TRAVIS, 2001). Harper et al.
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(1970) proporcionou um resumo inicial dos estudos genéticos associados ao tamanho da semente.
Mais recentemente, foram identificados genes que controlam o tamanho das sementes através de seus
efeitos sobre o tegumento, embrião e tecidos de endosperma de uma série de espécies, incluindo
Arabidopsis (dicotiledôneas) e milho (monocotiledônea) (LUO et al., 2005). A herdabilidade da
característica tamanho da semente parece ser significativa na maioria dos casos. Os poucos relatos
sobre a determinação genética sobre as espécies selvagens impede comparações quantitativas com
espécies cultivadas, o que poderia lançar alguma luz sobre a extensão da seleção natural e da relação
das características agronômicas e o tamanho da semente.
A variação do tamanho dos frutos encontradas em S. oleracea é ligeiramente maior do que a
média do coeficiente de variação (28%) documentado em uma revisão de dados para 39 espécies
(MICHAELS et al., 1988). Uma pergunta a ser realizada é se há alguma relação entre tamanho do
fruto e desenvolvimento da planta? O tratamento 1, caracterizado pela classe que apresenta frutos com
dimensões menores que 4,3 centímetros, apresentou o melhor desenvolvimento para as variáveis
diâmetro do caule aos 15 meses e diâmetro do caule aos 27 meses de acordo com o teste de Tukey a
5% de probabilidade. Este resultado indica que os frutos pertencentes a menor classe (<4,3 cm)
apresentaram o melhor desempenho de campo para esse caractere de interesse agronômico, nestas
épocas de avaliação. Os resultados obtidos pela análise de variância apresentaram diferenças
significativas a 1% de probabilidade para as variáveis: diâmetro do caule aos 15 meses (DC15) é
número de folhas jovens aos 33 meses (NFJ33). Para o nível de significância de 5% de probabilidade
apresentaram diferenças significativas as variáveis: diâmetro do caule aos 27 meses (DC27) e
comprimento de folhas jovens aos 33 meses (CFJ33) (Tabela 02).
Tabela 02 - Tratamentos analisados estatisticamente pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.
Tratamento

DC15

Resultado DC27 Resultado NFJ33 Resultado CFJ33

1

10,75

A

44,69

A

1,20

b

27,1

2

10,05

Ab

38,83

ab

4,12

a

74,5

3

10

Ab

36,74

ab

3

ab

59,9

4

8,86

B

28,98

ab

2,9

ab

45

5

8,52

B

23,37

B

4

a

69,4

DC15- Diâmetro do caule aos 15 meses; DC27- Diâmetro do caule aos 27 meses; NFJ33 – Número de
folhas juvenis aos 33 meses; CFJ33 – Comprimento da folha juvenil aos 33 meses.
Foi mensurado o diâmetro do caule de S. oleracea aos três, quinze, vinte e sete e trinta três
meses para verificar a correlação individual entre o tamanho do fruto e o diâmetro do caule. Os
resultados da Tabela 02 apontaram as avaliações de quinze e vinte e sete meses com diferença
significativa para os tratamentos. Estes dados foram avaliados quanto a magnitude das diferenças entre
as classes de tamanho do fruto e os respectivos diâmetros, sendo significativas tanto para a variável
diâmetro aos 15 meses, quanto aos 27 meses. Os valores apresentaram elevada correlação negativa
(r2): 0,93 para DC15 e 0,95 para DC27. Estes resultados confirmam a hipótese de que há relação entre
tamanho do fruto e desenvolvimento da planta.
4. Conclusões

Os seis marcadores moleculares selecionados para a realização deste estudo foram eficientes
para a caracterização de fenótipos moleculares associados à precocidade da produção de palmito de
indivíduos de Syagrus oleracea.

Os indivíduos com frutos de dimensões menores que 4,3 centímetros apresentaram o melhor
desempenho para a variável: diâmetro do estipe. Provavelmente, indicado como marcador fenotípico
para seleção de indivíduos com produção precoce de palmito;
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Resumo
Albizia lebbeck (L.) Benth popularmente conhecida no Brasil por coração-de-negro, da família
Fabaceae-Mimosoideae, nativa da Ásia Tropical é uma espécie arbórea adequada e muito
utilizada em composição paisagística de parques, arborização urbana, além de possuir
utilidades econômicas e propriedades medicinais. As sementes desta referida espécie possuem
dormência, que consiste em delongar a germinação mesmo em condições favoráveis. O
presente estudo teve por objetivo determinar o método mais eficiente para a superação de
dormência de sementes de A. lebbeck. Foram empregados os seguintes tratamentos:
testemunha, escarificação com lixa nº 80, choque térmico, desponte e imersão em acido
sulfúrico (H2SO4) a 98%, por 5, 10 e 15 minutos. O experimento foi montado em um
delineamento inteiramente casualizado, em quatro repetições com 25 sementes para cada
tratamento, semeadas em placas Petri, sobre papel toalha umedecido. As avaliações iniciaramse a partir das primeiras sementes germinadas, por um período de 14 dias. Após este período
foram avaliados: porcentagem, tempo médio, índice da velocidade e frequência relativa de
germinação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Concluiu-se que os melhores tratamentos para
superação de dormência das sementes de Albizia lebbeck são: escarificação mecânica e
desponte, pois promoveram maior eficiência e velocidade de germinação.
Palavras-chave: Germinação; Espécie exótica; Escarificação.

1. Introdução
A espécie Albizia lebbeck (L.) Benth, popularmente conhecida por coração-de-negro, da
família Fabaceae-Mimosoideae, é uma árvore exótica de origem tropical e subtropical da Ásia,
caracterizada por apresentar um rápido crescimento, chegando a 8-10 m de altura, sendo encontrada no
Brasil nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste (LORENZI et al., 2003).
Atualmente o coração-de-negro vem sendo empregado em projetos de paisagismo e
arborização de parques e jardins. Já na Índia a planta é utilizada como fitoterápico na medicina
tradicional para tratamento de diarreias, disenteria, hemorroidas, doenças na pele, hanseníase e
doenças seminais (BESRA et al., 2002 apud LIMA et al., 2015).
A A. lebbeck, apesar de ser uma espécie exótica, possui qualidades como rápido crescimento,
habilidade para fixar nitrogênio e melhorar a estrutura do solo, especialmente em locais degradados,
tendo usos múltiplos e facilidade para consórcio com culturas agrícolas, pertencendo a um grupo de
espécies arbóreas muito requerida em áreas rurais, possuindo dormência em suas sementes, o que
diminui uma produção uniforme, além de atrasar o tempo de produção das mudas (REGO et al., 2005).
O presente trabalho teve como objetivo principal determinar o tratamento de superação de
dormência mais eficiente para as sementes de Albizia lebbeck.

2. Material e Métodos
O trabalho foi conduzido no laboratório de análise de sementes da Faculdade Pitágoras de
Teixeira de Freitas, Bahia. As sementes de coração-de-negro foram coletadas de matrizes localizadas
em área da própria faculdade, sendo então submetidas aos tratamentos para a superação de dormência,
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em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), totalizando sete tratamentos, compostos por
quatro repetições de 25 sementes.
Os tratamentos para a superação de dormência realizados estão agrupados na Tabela 1.
Tabela 1 – Tratamentos empregados na superação de dormência de sementes de Albizia lebbeck.
Teixeira de Freitas-BA. (Fonte: os autores).
Tratamento
1
2
3
4
5
6
7

Descrição
Testemunha
Escarificação mecânica (lado oposto ao hilo) - lixa nº 80
Choque térmico
Desponte (lado oposto ao hilo)
Imersão em ácido sulfúrico concentrado (98%)
Imersão em ácido sulfúrico concentrado (98%)
Imersão em ácido sulfúrico concentrado (98%)

Tempo
5 minutos
10 minutos
15 minutos

Para a realização do desponte, utilizou-se tesouras para fazer o corte, na região oposta ao hilo.
O choque térmico foi realizado inicialmente emergindo-se as sementes em água a temperatura de
80ºC, por alguns segundos, imediatamente mergulhando-as em água a temperatura ambiente.
Inicialmente foi analisado o teor de umidade das sementes, pelo método da estufa a 105 ºC
conforme a metodologia proposta pelas Regras para Análise de Sementes (RAS). Para a realização
desta análise as sementes foram cortadas ao meio, com o auxilio de tesoura, seguindo as
recomendações das RAS (BRASIL, 2009).
Após aplicação dos tratamentos, as sementes foram colocadas para germinar em placas de
Petri contendo papel toalha como substrato, umedecido com água destilada, e mantidas em ambiente
de laboratório, para o acompanhamento do processo germinativo.
A observação ocorreu diariamente, a partir da instalação do experimento, por um período de
14 dias, conforme o tempo indicado para o acompanhamento da germinação de espécies nativas do
gênero Albizia (BRASIL, 2013). Ao final deste período foi avaliada a porcentagem de germinação.
Com base nas observações diárias foram calculados:
- índice de velocidade de germinação (IVG), segundo a fórmula proposta por Maguire (1962);
- tempo médio de germinação (TMG), segundo a fórmula proposta por Labouriau (1983); e
- frequência relativa de germinação (Fr), segundo a fórmula de Labouriau e Valadares (1976).
Os dados foram então submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizando-se o programa
estatístico R. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade.

3. Resultados e Discussão
No início do experimento, o grau de umidade das sementes de Albizia lebbeck foi de 9,62%,
valor dentro da faixa normal para espécies vegetais, entre 5-20% (BEWLEY; BLACK, 1994). A
germinação foi observada a partir do segundo dia, com protrusão da raiz primária relatada na maioria
dos tratamentos. Houve germinação em todos os sete tratamentos, ao final dos 14 dias de observação.
Os resultados referentes à germinação, após os tratamentos de superação de dormência
aplicados às sementes de Albizia lebbeck: porcentagem de germinação (G), tempo médio de
germinação (TMG) e índice de velocidade de germinação (IVG) constam na Tabela 2, segundo os
quais pode-se verificar que as sementes submetidas aos tratamentos 1 e 3 obtiveram uma menor
porcentagem de germinação. A baixa germinação da testemunha comprova a existência de dormência
tegumentar na espécie A. lebbeck, diminuindo a absorção de água, devido ao tegumento impermeável.
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Tabela 2 – Porcentagem de Germinação (G), Tempo Médio de Germinação (TMG) e Índice de
Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de Albizia lebbeck, submetidas a diferentes métodos de
superação de dormência. Teixeira de Freitas-BA. (Fonte: os autores).
Tratamento
G (%)
TMG (dias)
IVG
1
16 c
6,1 b
0,7545 d
2
91 a
3,4 a
7,0692 a
3
26 c
6,9 b
1,2430 d
4
83 ab
3,0 a
6,8750 a
5
60 b
6,6 b
2,9735 c
6
63 b
5,4 b
3,5827 bc
7
75 ab
5,4 b
4,4661 b
CV (%)
17,3
15,9
13,4
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5%
de probabilidade. Tratamentos:1 (testemunha); 2 (escarificação com lixa); 3 (choque térmico); 4 (desponte); 5
(imersão em H2SO4 por cinco minutos); 6 (imersão em H 2SO4 por 10 minutos); 7 (imersão em H2SO4 por 15
minutos). CV = coeficiente de variação.

Com relação ao uso do choque térmico, o trabalho apresentado por Dutra e Filho (2009) para
testes de superação de dormência em A. lebbeck, relatou resultados similares, porém o tratamento
aplicado em comparação ao choque térmico foi a imersão em água a 85°C durante 90 segundos,
seguida de repouso por 24 horas. A água quente pode afetar a viabilidade do embrião, fato observado
por Dutra et al. (2008), em sementes desta espécie, submetidas a imersão em água quente.
Outro resultado similar, com relação a imersão em água quente para sementes da espécie, foi
obtido por Dutra e Filho (2009), que também observaram baixa germinação de sementes submetidas a
imersão em água a 85ºC, pelo período de duas horas. Mediante a observação dos resultados desses
trabalhos, nota-se que a água quente pode ter prejudicado a viabilidade do embrião. Os tratamentos 5,
6 e 7 por imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) por 5, 10 e 15 minutos, respectivamente, apresentaram
de 60% a 75% de germinação, não diferindo em nível de 5% de probabilidade. Os autores também
relataram resultados significativos com imersões em períodos de 5 a 30 minutos.
Os tratamentos 5, 6 e 7 apresentaram de 60% a 75% de germinação, sendo estatisticamente
iguais. Dutra e Filho (2009), também promoveram resultados significativos com imersões em períodos
de 5 a 30 minutos. Vale ressaltar que apesar do ácido sulfúrico ser um produto eficiente na superação
de dormência de varias espécies florestais, é também um elemento tóxico e corrosivo que deve ser
manuseado com cautela e por pessoas capacitadas.
Apesar dos relevantes resultados com o ácido sulfúrico, o desponte e escarificação mecânica
foram os tratamentos que promoveram os resultados mais significativos para a superação de
dormência de A. lebbeck. A escarificação mecânica e o desponte foram os tratamentos que
apresentaram melhores taxas quanto ao tempo médio e índice de velocidade de germinação (TMG e
IVG). Com relação ao tempo germinativo os tratamentos com ácido sulfúrico, choque térmico e
testemunha igualaram entre si.
O estudo da uniformidade do processo germinativo pode ser observado na Figura 1, onde
estão agrupados os gráficos de frequência relativa de germinação, indicativo da distribuição da
germinação das sementes ao longo do tempo de realização do teste (14 dias). Apesar do tratamento
com acido sulfúrico ter apresentado um resultado significativo quanto a porcentagem, o tempo médio
para sua germinação e o índice de velocidade indicam uma germinação mais lenta do que os métodos
mecânicos, podendo resultar em desuniformidade de mudas e atraso no tempo de produção quando
comparado aos tratamentos com escarificação mecânica e desponte. A testemunha e o choque térmico
apresentaram o menor índice de velocidade de germinação, demonstrando, além de baixo percentual,
uma germinação lenta e desuniforme
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Figura 1 – Frequência relativa de germinação de sementes de Albizia lebbeck, submetidas a diferentes
métodos de superação de dormência, Teixeira de Freitas-BA. Tratamentos:1 (testemunha); 2
(escarificação com lixa); 3 (choque térmico); 4 (desponte); 5 (imersão em H2SO4 por cinco minutos); 6
(imersão em H2SO4 por 10 minutos); 7 (imersão em H2SO4 por 15 minutos). (Fonte: os autores).
Em todos os tratamentos a germinação de sementes iniciou-se aos dois dias após a aplicação
dos métodos. No entanto, a distribuição da germinação das sementes no tempo deu-se de forma
diferenciada entre os tratamentos. Os polígonos de frequência evidenciam aos tratamentos 2 e 4 uma
germinação homogênea, rápida, com resultados unimodais. Os demais tratamentos apresentaram
curvas polimodais, com germinação heterogênea e por longo período de tempo.
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4. Conclusões
Para a superação de dormência de sementes de Albizia lebbeck, que apresenta dormência
tegumentar, os métodos de escarificação mecânica e desponte mostraram-se mais eficientes,
proporcionando maiores percentuais, uniformidade e velocidade de germinação. Além do exposto,
ambos os métodos são econômicos e oferecem menores riscos, tanto para o trabalhador quanto para o
meio ambiente, em comparação com os tratamentos químicos.
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Resumo
O presente trabalho objetivou verificar a composição da mirmecofauna em plantio de Eucalyptus
dunnii após a retirada de carvão mineral em Candiota, RS. O estudo foi realizado em uma área
pertencente à Companhia Riograndense de Mineração que foi reconstituída topograficamente
após a mineração, utilizando a mistura do material sobrejacente ao carvão. Após esse processo,
houve a deposição de cinzas e plantio de Eucalyptus dunnii na área na década de 80. As coletas
da mirmecofauna foram realizadas no centro de cada estação do ano, totalizando quatro datas de
coleta. A amostragem foi realizada através de 10 armadilhas - iscas atrativas à base de proteína
animal - distribuídas aleatoriamente no interior da área em cada data de coleta, distantes 10
metros entre si. Após 60 minutos de exposição, as armadilhas eram recolhidas em recipientes
contendo álcool 70%, devidamente etiquetados e levados ao Laboratório de Entomologia
Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, RS, para triagem. Foram
coletados 1102 indivíduos, classificados em três subfamílias, cinco tribos, seis gêneros e 15
espécies. As médias de abundância e a riqueza de espécies não diferiram estatisticamente nas
estações primavera, verão e outono, mas essas diferiram da estação do inverno. Assim, a
mirmecofauna no plantio de Eucalyptus dunnii após a retirada de carvão mineral é constituída
por 15 espécies, a abundância de indivíduos e diversidade de espécies são mais baixas no
inverno, diferindo estatisticamente das demais estações do ano e as espécies Forelius
brasiliensis, Pheidole obscurithorax, Pheidole puttemansi, Solenopsis sp.1 são as mais
abundantes na área estudada.
Palavras-chave: Entomologia Florestal; Mineração; Mirmecofauna.

1. Introdução
Área degradada é aquela que sofreu algum impacto, impedindo ou diminuindo a sua capacidade
de se restabelecer através de seus meios naturais (REIS; ZAMBONIN; NAKAZONO, 1999). Dentre as
atividades antrópicas, o processo de mineração contribui para a degradação do ambiente, pois modifica
a área onde é implantada, causando destruição e/ou alteração da vegetação natural e das características
físico-químicas dos solos, interferindo nos cursos d’água, modificando o habitat da fauna e vários outros
caracteres ambientais (ROCHA, 2008).
De acordo com Wink et al. (2005), através da observação das características populacionais de
grupos de organismos específicos, pode-se avaliar o equilíbrio ambiental. Como as formigas fazem parte
da fauna do solo em diferentes ecossistemas de forma numerosa, o estudo das perturbações ambientais
ocorridas em ecossistemas modificados através de estudos da biodiversidade e dinâmica desenvolvidos
com esse grupo taxonômico são possíveis (MAJER, 1983; MAJER, 1996) Assim, o presente trabalho
objetivou verificar a composição da mirmecofauna em uma área localizada em Candiota (RS), com
plantio de Eucalyptus dunnii após a retirada de carvão mineral.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma área pertencente à Companhia Riograndense de Mineração
(31°32’50’’ S; 53°46’36’’ W), localizada no município de Candiota, região da Campanha do estado do
Rio Grande do Sul. O relevo varia de suave ondulado a ondulado, o que é característico da região. O
clima é do tipo Cfa, subtropical úmido com verão quente (ALVARES et al., 2014), com temperatura
média anual de 18ºC e precipitação média anual de 1.350 mm, segundo a classificação de Köppen
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(MORENO, 1961) e o solo é classificado como Argissolo Vermelho Eutrófico típico (EMBRAPA,
2006).
As coletas foram realizadas no centro de cada estação do ano, totalizando quatro datas de coleta
(agosto de 2014 - inverno, novembro de 2015 - primavera, fevereiro de 2015 - verão e maio de 2015 outono) em uma área que foi reconstituída topograficamente após a retirada do carvão, utilizando a
mistura do material sobrejacente ao carvão. Após esse processo, houve a deposição de cinzas e plantio
de Eucalyptus dunnii na área na década de 80.
A amostragem da mirmecofauna foi realizada através de armadilhas com iscas atrativas à base
de proteína animal, que consistiam de uma porção de patê de fígado de frango sobre um papel toalha
(110 cm²). Foram distribuídas 10 armadilhas aleatoriamente no interior da área, distantes 10 metros entre
si, totalizando 40 amostras no período de coleta. Depois de 60 minutos de exposição, cada armadilha foi
recolhida em um recipiente plástico de 80 mL, contendo álcool 70%. Esses recipientes, devidamente
etiquetados, foram armazenados em sacos plásticos com identificação e levados ao Laboratório de
Entomologia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, RS.
Em laboratório o material foi separado em morfoespécies e enviado ao Laboratório de
Mirmecologia do Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, para identificação pelo Dr. Jacques
Hubert Charles Delabie. As espécies identificadas permaneceram como testemunha no museu da
instituição, sendo registradas sob o número #5783.
Para a interpretação dos dados foi realizada a análise de variância (ANOVA) para
verificar se houve diferença estatística entre as médias de abundância e diversidade nas diferentes
estações do ano. Os dados que não atenderam as condições de normalidade e homogeneidade a partir da
ANOVA foram transformados pela equação: x= √𝑥𝑥 + 0,5 e posteriormente aplicou-se o teste de Tukey
a 5% de probabilidade de erro, utilizando o programa Sisvar versão 5.6 (FERREIRA, 2011). Foi
calculado Índice de Diversidade de Shannon (H’) utilizando o programa estatístico Past (HAMMER;
HARPER; RYAN, 2001), e foi realizada a Correlação de Pearson para verificar a correlação entre a
riqueza observada de espécies da família Formicidae e os parâmetros meteorológicos (precipitação
(mm), temperatura média do ar (ºC) e umidade relativa (%)) obtidas através do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), com auxílio do programa estatístico Assistat 7.7. beta (SILVA; AZEVEDO,
2009).
3. Resultados e Discussão
Foram coletados 1102 indivíduos, classificados em três subfamílias, cinco tribos, seis gêneros e
15 espécies (Tabela 1).
Tabela 1 - Abundância e riqueza de espécies da mirmecofauna coletada em plantio de Eucalyptus dunnii
pós mineração, Candiota, RS, no centro de cada estação do ano.
Subfamília/Tribo/Espécies

Inverno
2014

Centro de cada estação
Primavera
Verão
2014
2015

Outono
2015

Total

DOLICHODERINAE (S(obs) = 3)
Dolichoderini
Dorymyrmex pyramicus
Dorymyrmex sp.1
Forelius brasiliensis

0

26

1

0

0

27

2

2

0

245

0

0

245

0

5

3

11

19

0

0

2

8

10

0

1

0

0

1

FORMICINAE (S(obs) = 4)
Camponotini
Camponotus fastigatus
Camponotus mus
Camponotus rufipes
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Plagiolepidini
Brachymyrmex admotus

0

0

1

0

1

MYRMICINAE (S(obs) = 8)
Attini
Pheidole astur

0

20

0

0

20

0

0

8

0

8

0

0

0

18

18

0

0

144

47

191

0

2

0

0

2

0

0

0

353

353

0

1

0

1

2

Total

0
0

18
318

185
344

0
440

203
1102

Riqueza observada (Sobs)

0

8

7

7

15

Pheidole grupo Flavens sp.1
Pheidole grupo Tristis sp.3
Pheidole obscurithorax
Pheidole prox. zelata
Pheidole puttemansi
Pheidole radoszkowskii
Solenopsidini
Solenopsis sp.1

Na Tabela 1, observa-se que no inverno de 2014 não foi coletado nenhum indivíduo da família
Formicidae, indicando que na estação fria há uma menor atividade das formigas, como observado para
outros grupos de insetos tropicais (SILVESTRE, 2000). Na primavera de 2014 foram coletados 318
indivíduos, no verão de 2015, 344 e no outono de 2015, 440 indivíduos, sendo nesta estação a maior
abundância de formigas. Em relação à riqueza de espécies, na primavera foram coletadas oito e que no
verão e outono sete espécies. A riqueza de espécies da família Formicidae está correlacionada com o
tipo e a variedade da vegetação, sendo que o aumento na complexidade da vegetação garante aumento
na sua diversidade (SOARES et al., 2001). A área estudada possui baixa complexidade da vegetação,
por ser um plantio homogêneo com poucos sítios para nidificação e baixa disponibilidade de alimentos,
esse fato associado às estações do ano e ao método de coleta utilizado, pode ter resultado em uma baixa
riqueza de espécies coletadas em relação à quantidade de indivíduos coletados.
A subfamília que apresentou o maior número de espécies foi a Myrmicinae, com oito espécies,
o que pode ser justificado pelo fato de que esta subfamília é descrita por Fowler et al. (1991) como a
mais abundante das regiões neotropicais. As subfamílias Formicinae e Dolichoderini apresentaram,
respectivamente, quatro e três espécies.
O gênero Pheidole foi o que apresentou a maior riqueza de espécies e o maior número de
indivíduos coletados. Segundo Fonseca e Diehl (2004) e Wilson (1986), espécies desse gênero
apresentam grande capacidade de colonizar habitats alterados pelo homem e com baixa complexidade
estrutural e é o gênero mais abundante em número de colônias e indivíduos da família Formicidae.
Em relação ao Índice de diversidade de Shannon, observa-se na Tabela 2 que a riqueza de
espécies não difere estatisticamente nas estações primavera, verão e outono, mas essas diferem da
estação do inverno. O maior índice de diversidade ocorreu no verão de 2015, com H’ = 0,58, seguido
da primavera de 2014 com H’ =0,45, outono de 2015 com H’ = 0,42 e inverno de 2014 com H’ = 0. Na
Tabela 2, pode-se perceber que as médias de abundância das estações primavera, verão e outono não
diferiram entre si, mas diferiram do inverno. Bestelmeyer et al. (2000) afirmam que espécies menos
tolerantes às condições do inverno apresentam menor abundância e riqueza de formigas quando
coletadas nesta estação do ano porque podem migrar para camadas mais profundas do solo ou para a
vegetação.
Tabela 2 - Médias de abundância e Índices de diversidade de Shannon para mirmecofauna coletada em
plantio de Eucalyptus dunnii pós mineração no centro de cada estação do ano, Candiota, RS.
Médias de abundância

H'¹
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Inverno/2014

0,0 b ²

0,00 b

Primavera/2014

31,8 a

0,42 a

Verão/2015

344,0 a

0,58 a

Outono/2015
440,0 a
0,45 a
¹ H’: Índice de Shannon.
² médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade de erro.

Os parâmetros meteorológicos mostraram-se não significativos em relação à riqueza de espécies,
ou seja, a precipitação, temperatura e umidade relativa do ar que ocorreram em Candiota, RS, no período
do estudo, não influenciaram na riqueza de espécies da mirmecofauna na área estudada (Tabela 3).
Tabela 3 - Correlação da riqueza de espécies de formigas e as variáveis meteorológicas em plantio
de Eucalyptus dunnii pós mineração, Candiota, RS.
Correlação

Coeficiente (r)

Significância

Riqueza x Temperatura

0,7114

ns

Riqueza x Umidade

0,1159

ns

Riqueza x Precipitação

0,8136

ns

4. Conclusão
A mirmecofauna no plantio de Eucalyptus dunnii após a retirada de carvão mineral é constituída
por 15 espécies.
A abundância de indivíduos e diversidade de espécies são mais baixas no inverno, diferindo
estatisticamente das demais estações do ano.
Forelius brasiliensis, Pheidole obscurithorax, Pheidole puttemansi, Solenopsis sp.1 são as
espécies mais abundantes na área estudada.
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Resumo
O teste de vigor de plântulas para a classificação de lotes de sementes tem sido pouco
utilizado, principalmente se tratando de espécies florestais nativas. Tendo em vista a
carência de informações sobre as mesmas, objetiva-se nesta pesquisa caracterizar
plântulas de Poincianella pyramidalis quanto a aspectos morfológicos e utilizá-los na
classificação de vigor das mesmas. A pesquisa foi realizada no Laboratório de
Sementes Florestais da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias UFRN. Os lotes de sementes utilizados na pesquisa foram coletados no município de
Soledade/ PB. O estudo foi dividido em duas etapas: caracterização fisiológica dos
lotes de sementes, e a classificação de vigor de plântulas, no qual, foi realizada a
correlação dos resultados obtidos no teste de emergência com a porcentagem de
plântulas normais “fortes” obtidas de cada lote. Foi utilizado o delineamento
experimental inteiramente casualizado. Realizou-se o teste de normalidade ShapiroWilk para todas variáveis estudadas, conforme os pressupostos de normalidade, os
dados foram submetidos à análise de variância ou ao teste de Kruskal-Wallis. Para a
correlação entre as variáveis que determinaram o vigor dos lotes com a porcentagem
de plântulas normais fortes foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. As
análises foram realizadas no software estatístico Bioestat 5.3. Os resultados
demonstraram que houve diferenciação na qualidade fisiológica entre os lotes e que a
porcentagem de plântulas normais fortes interferiu na classificação daqueles em níveis
de vigor. O teste de vigor de plântulas normais fortes pode ser usado para
diferenciação fisiológica em lotes de sementes de P. pyramidalis.
Palavras-chave: Vigor; Qualidade fisiológica; Sementes florestais; Catingueira.

1. Introdução
O bioma Caatinga exibe grandes diversidades fitofisionômicas, em função dos diferentes
padrões de solo e de irregularidade na precipitação (MMA, 2008). Diante destas variações do bioma,
torna-se difícil identificar espécies vegetais ainda em seus estágios juvenis. Nesse sentido, os aspectos
morfológicos dos primeiros estágios do crescimento de plantas têm sido pouco estudados em diversas
famílias (FEITOZA et al., 2014).
Dentre as espécies potenciais do bioma Caatinga, encontra-se a Poincianella pyramidalis
(Tul.) L.P. QUEIROZ, popularmente conhecida como catingueira, pertence à família Fabaceae, cuja
distribuição atinge toda região Nordeste e uma porção da região Norte (MAIA, 2012). Ainda segundo
esta autora, a espécie pode ser aplicada no reflorestamento, para fins medicinais, madeireiros e
energéticos.
A integridade das estruturas essenciais na semente reflete no desenvolvimento adequado das
plântulas e, por consequência, seu estabelecimento a campo como planta. Desta forma, a morfologia
de plântulas pode ser utilizada como parâmetro para avaliação da qualidade fisiológica de lotes de
sementes. Existem estudos que caracterizam a morfologia da plântula de espécies florestais do bioma

795

Caatinga, como as pesquisas realizadas com: Poincianella pyramidalis, Ziziphus joazeiro (SILVA;
MATOS, 1998), Amburana cearensis (LOUREIRO et al., 2013), Bauhinia forficata (SILVA et al,
2003), Dalbergia cearensis (NOGUEIRA; MEDEIROS FILHO; GALLÃO, 2010), Anadenanthera
colubrina, Enterolobium contortisiliquum (BARRETTO; FERREIRA, 2011) e Erythrina velutina
(SILVA et al., 2008), porém, estes ensaios não relacionam os estudos morfológicos e a caracterização
de plântulas intactas aos testes de classificação da qualidade fisiológica de lotes de sementes. Também
há poucos registros na literatura de parâmetros que descrevam detalhadamente a morfologia de
plântulas normais fortes, normais fracas ou plântulas anormais para espécies florestais.
Portanto, lotes de sementes que apresentarem maior percentual de plântulas normais fortes,
possuem maiores chances de emergirem e produzirem plantas normais em condições adversas no
campo, do que lotes que apresentarem maior proporção de plântulas normais fracas ou anormais
(KRZYZANOWSKI; NAKAGAWA, 1999). As Regras para Análise de Sementes (RAS) classificam
como plântulas normais aquelas que apresentam vigor para prosseguir seu desenvolvimento, dando
origem a plantas normais, quando manejadas em condições favoráveis (BRASIL, 2009). Plântulas que
não possuem potencial para manter seu desenvolvimento e dar origem a um indivíduo adulto normal,
mesmo crescendo em um ambiente favorável, são classificadas como plântulas anormais (BRASIL,
2013). Estes critérios de normalidade de plântulas são descritos nas RAS de forma generalizada,
requerendo experiência do avaliador e a complementação de informações na literatura sobre a
morfologia de plântulas de cada espécie, informações estas que nem sempre estão disponíveis em se
tratando de sementes nativas florestais.
Estudos morfológicos relacionados a sementes e plântulas auxiliam na interpretação de testes
laboratoriais e na identificação botânicas de espécies, sendo parâmetro importante para reconhecê-las
em banco de sementes na fase de plântula ou em formações florestais (MELO et al., 2004; PIMENTA,
et al., 2013).
Dentro deste contexo objetivou-se neste estudo caracterizar plântulas de Poincianella
pyramidalis quanto a aspectos morfológicos afim de utilizá-los na classificação de vigor das mesmas.
2. Material e Métodos
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes Florestais da Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no
município de Macaíba-RN. Os lotes de sementes utilizados na pesquisa foram coletados em setembro
de 2014, no município de Soledade/PB. Para a caracterização morfológica das plântulas foi utilizado
como referência o estudo realizado por Silva; Matos (1998), no qual foi descrita toda morfologia de
plântulas normais fortes da espécie.
Foi determinado o teor de água das sementes de cada lote, por meio de duas subamostras de
sementes de 4,5 g, segundo método da estufa a 105 °C/24 horas (BRASIL, 2009). Para a classificação
da qualidade fisiológica dos lotes foi instalado o teste de germinação utilizando 200 sementes para a
espécie avaliada (quatro repetições de 50 sementes cada uma). As sementes passaram por assepsia
seguindo a metodologia indicada para sementes florestais (BRASIL, 2013). Após, foram semeadas em
papel toalha (tipo Germitest®), umedecido com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do
papel seco e disposto na forma de rolos (BRASIL, 2013), os quais foram condicionados em
germinador do tipo B.O.D. (Biochemical Oxigen Demand) à temperatura de 35° C e fotoperíodo de 12
horas de luz.
Após 13 dias a semeadura, cada lote de sementes foi caracterizado quanto à sua qualidade
fisiológica de acordo com as seguintes variáveis: porcentagem de germinação, tempo médio de
germinação, índice de velocidade de germinação (MAGUIRE, 1962), comprimento de plântula e
massa seca de plântulas (NAKAGAWA, 1999).
Também foi realizado o teste de emergência, em casa de vegetação, sendo utilizadas quatro
repetições com 50 sementes cada. As sementes usadas neste teste passaram pelo processo de assepsia e
foram semeadas em bandejas plásticas contendo areia previamente lavada e esterilizada, umedecida a
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60% de sua capacidade de retenção e com regas diárias. Neste teste, avaliou-se a porcentagem de
plântulas normais emersas e o índice de velocidade de emergência (MAGUIRE, 1962).
A classificação de vigor de plântulas foi realizada a partir do teste de geminação seguindo a
metodologia proposta por Krzyzanowski e Nakagawa (1999), obedecendo aos critérios sugeridos pelas
Regras para Análises de Sementes (2009). Para diferenciação em níveis de vigor dos lotes analisados
através da morfologia, as plântulas normais de cada lote foram classificadas como fortes ou fracas
seguindo o que foi descrito por Silva; Matos (1998) para a espécie. Foram consideradas como
plântulas normais “fortes” aquelas intactas; as que apresentarem pequenos defeitos ou infecções
secundárias foram consideradas como normais “fracas” (BRASIL, 2013).
O total de plântulas normais “fortes” de cada lote foi expresso em porcentagem; em seguida
realizou-se a correlação do percentual de plântulas normais fortes, com os resultados obtidos no teste
de emergência.
Para todas variáveis estudadas foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk e após, os
dados foram submetidos à análise de variância (dados paramétricos)ou ao teste de Kruskal-Wallis
(dados não paramétricos). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey e Dunn, para a correlação
entre as variáveis que determinam o vigor dos lotes, foi utilizado o coeficiente de correlação de
Pearson. As análises foram realizadas com o software estatístico Bioestat 5.3.
3. Resultados e Discussão
A morfologia da plântula foi semelhante à observada por Silva; Matos (1998), apresentando
germinação do tipo epígea, raiz principal flexuosa fina entre 10 e 14 cm, com coloração marromescura; hipocótilo com coloração esverdeada, variando ente 3 e 4,2 cm de comprimento, presença de
estrias e de pelos finos, escassos com coloração branca; cotilédones de formato cordiformes,
subcarnosos, com coloração verde clara; epicótilo com comprimento ente 3,0 e 4,2 cm, coloração
verde escura e presença de pelos finos de coloração marrom; eófilos compostos, alternos, espiralados e
trifoliados.
As plântulas normais fracas apresentaram como principais características: raízes menores que
10 centímetros, hipocótilo levemente tortuoso ou com coloração amarelada, presença de três
cotilédones, cotilédones com defeitos menores que 50% do seu tamanho e com manchas escuras, o
epicótilo levemente tortuoso ou com coloração amarelada, e por fim, os eófilos amarelados. As
plântulas anormais foram diagnosticadas como as albinas, as que apresentaram raízes primárias
atrofiadas e sem a presença de raízes secundárias, má formação da parte aérea (hipocótilo, epicótilo e
eófilos).
Na Tabela 1 são apresentados os valores do teor de água das sementes dos lotes de P.
pyramidalis.
Tabela 1: Teor de água dos lotes de sementes de Poincianella pyramidalis (Fonte: os autores).
Lotes

Teor de água (%)

A

8,22

B

8,48

C

9,08

D

8,52

Os lotes A, B e D apresentam maior qualidade fisiológica que o lote C, o qual é classificado
como de menor vigor. O Lote C também apresentou menor porcentagem de plântulas normais fortes,
sendo condizentes com os resultados dos outros testes fisiológicos (Tabela 2)
Tabela 2: Porcentagem de germinação (G), primeira contagem (PC), índice de velocidade de
germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG), comprimento de plântula (CP) massa eca de
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plântula (MSP), porcentagem de emergência (E), índice de velocidade de emergência (IVE) e
porcentagem de plântulas normais fortes de Poincianella pyramidalis (Fonte: os autores).
Plântulas
Normais fortes
(%) ¹
A
98 a
19,41 a 7,56a
18,51 ab
94 a
13,1 a
75 a
33,35 ab
B
96 a
17,57 a 8,01 ab
20,42 a
95 a
11,65 ab
69 a
41,45 a
16,25 b
55 b
5,52 b
39 b
C
68 b
13,27b 7,85 ab
20,2c
21,07
a
92
a
10,23
ab
66 a
D
94 a
17,45 a 8,12 b
35,65 ab
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey¹ para dados paramétricos ou pelo teste de
Kruskal-Wallis² para dados não paramétricos, em nível de 5% de probabilidade
Lotes

G(%)²

IVG¹

TMG
(dias)²

MSP
CP
(mg.plântula-1)² (cm.plântula-1)¹

E(%)²

IVE¹

Os resultados de geminação encontrados neste trabalho foram superiores ao encontrado por
Lima et al (2014) em trabalho realizado com sementes da mesma espécie e mesma procedência. As
sementes do lote C apresentaram maior teor de água e menor porcentagem de germinação em relação
aos demais lotes. Um aspecto importante a ser considerado no teste de germinação é a diferença na
absorção de água pelas sementes, pois essas variações podem provocar mudanças na intensidade de
deterioração da semente, ou seja, quanto maior o teor de água das sementes, possivelmente menor será
o vigor (LIMA et al., 2011).
Em relação ao teste de vigor de plântulas, as sementes do lote C proporcionaram resultados
inferiores sobre a porcentagem de plântulas normais fortes, diferindo dos demais lotes (Tabela 2). Este
resultado foi condizente com a avaliação realizada a partir dos demais testes fisiológicos.
Para P. pyramidalis foi encontrada uma correlação positiva quanto ao percentual de plântulas
normais fortes e o teste de emergência (Figura 1), mostrando que quanto maior a porcentagem de
plântulas normais fortes maior a porcentagem de emergência.
r =0,75

0.7310

Figura 1: Correlação entre a porcentagem de plântulas normais fortes e a porcentagem de emergência
de Poincianella pyramidalis (Fonte: os autores).
4. Conclusões
O lote C foi o menos vigoroso, sendo também o que apresentou maior teor de água e maior
porcentagem de plântulas anormais.
A morfologia de plântulas para a P. pyramidalis pode ser usada como parâmetro para
classificar o vigor de um lote de sementes, complementando o teste de germinação.
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Resumo
A necessidade de produção de alimento e madeira em grande escala, faz com que se aumente a demanda por
sistemas de produção que prezem pela qualidade e utilização equilibrada dos recursos naturais. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o potencial de estabelecimento de espécies arbóreas plantadas em renques consorciados com
cultivos de café na propriedade El Oasis localizada no município de Córdoba no Estado do Quindío, Colômbia. O
experimento foi implantado na propriedade El Oasis que se localiza na área rural do município de Córdoba, estado
do Quindío, Colômbia. A análise estatística utilizada foi o delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto
por cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos correspondem as espécies florestais, sendo estas a
Cupania americana, Cordia alliodora, Lafoensia speciosa, Inga edulis e Handroanthus chrysanthus, enquanto as
repetições são os indivíduos de cada espécie, os quais estão arranjados em renques simples de 4x4m. Os dados
foram coletados aos 16 meses pós plantio em que mensurou-se o percentual de sobrevivência e aplicou-se o teste
de médias Scott-Knott à 5% de significância. Os resultados obtidos demonstram o potencial de estabelecimento
da Cupania americana (73,30%) e a Cordia alliodora (72,00%) para a região de estudo. Com base nos resultados,
conclui-se que a Cupania americana e Cordia alliodora demonstraram-se adaptadas as condições edafoclimáticas
do município de Córdoba, estado do Quindío, Colômbia. Para os cafezais da região estudada indica-se o plantio
de Cupania americana e Cordia alliodora, visto que as demais espécies não se adaptaram as condições climáticas
do município.
Palavras-chave: Sobrevivência; Sistemas agroflorestais; condições edafoclimáticas.

1. Introdução
A necessidade de produção de alimento e madeira em grande escala, faz com que se aumente a
demanda por sistemas de produção que prezem pela qualidade e utilização equilibrada dos recursos
naturais.
Para atender essa demanda, salienta-se a implantação de sistemas agroflorestais (SAF’s), os
quais são sistemas racionais de uso e manejo dos recursos naturais, que integram consórcios de espécies
arbóreas (árvores, arbustos, palmeiras), cultivos agrícolas e/ou animais, sendo estes arranjados entre
duas ou mais espécies simultaneamente ou sequencial no tempo e com espaço de caráter temporário ou
permanente, respeitando sempre, os princípios da sustentabilidade e realidade do produtor rural, ou seja,
as questões ambientais, sociais e econômicas (MACEDO, VALE e VENTURIN, 2010; VENTURIN et
al., 2010).
Os sistemas agroflorestais tem demonstrado avanços nos últimos anos, mas nota-se a
necessidade de estudar e avaliar o potencial de estabelecimento de espécies florestais nos diferentes
ambientes e arranjos, de modo a fomentar a escolha de espécies adaptadas à determinadas condições
edafoclimáticas de cada região.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de estabelecimento de espécies arbóreas
plantadas em renques consorciados com cultivos de café na propriedade El Oasis localizada no
município de Córdoba no Estado do Quindío, Colômbia.
2. Material e Métodos
O experimento foi implantado na propriedade El Oasis que se localiza na área rural do município
de Córdoba, estado do Quindío, Colômbia. A área está inserida em uma região com relevo ondulado a
1.594 metros acima do nível do mar e com coordenadas N 4°24’30” e W 75°40’29”. O clima da região
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apresenta uma precipitação média anual de 2.163 mm e temperatura média entre os 18º e 21°C, sendo
caracteriza como uma região tipicamente cafeeira (MOLINA, 2015).
O solo da propriedade é classificado como andisolos, os quais são constituídos de derivados de
cinzas vulcânicas com pH entre 5,5 e 5,8 com tendência a aumentar com a profundidade, com conteúdo
de matéria orgânica inferior a 7%, baixo teor de potássio (0,6 a 0,27 mg. kg-1) e níveis intermediários de
cálcio (0,9 a 1,4 mg.kg-1) e magnésio (0,2 mg.kg-1).
A análise estatística utilizada foi um delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto
por cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos correspondem as espécies florestais, sendo
estas a Cupania americana, Cordia alliodora, Lafoensia speciosa, Inga edulis e Handroanthus
chrysanthus. As repetições correspondem aos indivíduos de cada espécie, sendo que cada repetição
contempla uma parcela com 3 indivíduos uteis. O experimento apresenta um arranjo de renques simples
de 4x4m entre espécies florestais e de 1,0x1,5m para o café, onde os renques compreendem ao
espaçamento entre as espécies arbóreas de 4 metros, no qual o café está inserido com o espaçamento de
1,0x1,5m entre cada indivíduo, Figura 1.

Figura 1 – Arranjo do plantio em renques.
Os dados foram coletados aos 16 meses pós plantio em que mensurou-se o percentual de
sobrevivência, sendo este determinado pela contagem das plantas vivas, relacionadas com a quantidade
total de indivíduos implantados. Os resultados de porcentagem foram transformados por meio da
equação arcsen √ x/100 para conferir normalidade. Após, aplicou-se o teste de médias Scott-Knott à 5%
de significância.
3. Resultados e Discussão
Ao conferir normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, realizou-se a análise de variância e,
consequentemente, o teste de média Scott-Knott à 5% de significância, Tabela 1, para as espécies
arbóreas plantadas na propriedade El Oasis aos 16 meses pós plantio.
Tabela 1 – Porcentagem de sobrevivência das espécies plantadas na propriedade El Oasis do município
de Córdoba, estado do Quindío, Colômbia.
Tratamentos
Nome científico
Sobrevivência (%)
Cupania
americana
Mestizo
73,30 a
Cordia alliodora
Louro
72,00 a
Lafoensia
speciosa
Guayacan de M.
50,00 b
Inga edulis
Inga
45,00 b
Handroanthus chrysanthus
Ipê amarelo
44,00 b
Média Geral da Sobrevivência (%)
53,47
*Médias seguidas pelas letras na coluna diferem pelo teste de Scott-Knott à 5% probabilidade.

Ao observar os resultados, nota-se que as porcentagens de sobrevivência obtidas na propriedade
El Oasis demonstram o comportamento diferenciado que as espécies apresentaram, sendo estes devido
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às condições edafoclimáticas do local. Desse modo, aos 16 meses de plantio a Cupania americana
(73,30%) e a Cordia alliodora (72,00%) apresentaram sobrevivência superior as demais espécies, o que
demonstra adaptação às condições de competição com as culturas agrícolas e potencialidades genéticas
específicas para adaptação nesta região do estado do Quindío.
Os resultados encontrados para a Cupania americana e Cordia alliodora são considerados
satisfatórios ao comparar com os estudos realizados por Somarriba, Dominguez e Lucas (1996), na Costa
rica que obtiveram 59,00 % de sobrevivência aos dois anos de plantio para Cordia alliodora. Segundo
Torres (2005), a Cordia alliodora é uma espécie que apresenta um rápido crescimento e está presente
em grande quantidade nas propriedades no Equador.
As espécies Handroanthus chrysanthus (44,00%), Inga edulis (45,00%) e Lafoensia speciosa
(50,00%) apresentaram baixa sobrevivência, possivelmente, devido à incidência de formigas cortadeiras
e por tratos culturais empregados nos cafezais.
Macedo et al. (2002) consideram que o potencial de estabelecimento de espécies florestais,
avaliado por meio da porcentagem de sobrevivência, expressa a capacidade de adaptação e o vigor das
mudas, frente às reais condições ecológicas observadas no campo, pós-plantio definitivo. Pois, são sob
as diferentes condições de campo que, normalmente, as mudas de espécies florestais diferem em suas
expressões fenotípicas, as quais retratam fielmente as magnitudes e efeitos das interações genótipo e
ambiente.
4. Conclusões
Conclui-se que a Cupania americana e Cordia alliodora demonstraram-se adaptadas as
condições edafoclimáticas do município de Córdoba, estado do Quindío, Colômbia.
Para os cafezais da região estudada indica-se o plantio de Cupania americana e Cordia
alliodora, visto que as demais espécies não se adaptaram as condições climáticas do município.
5. Agradecimentos
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção do eucalipto cultivado em monocultivo e
consorciado em sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta e sua correlação com os
atributos químicos do solo na região norte de Minas Gerais. Os sistemas avaliados foram: i))
monocultivo de Eucalipto urograndis e, ii) sistema de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF). As amostras de solo para caracterização foram coletadas na camada 0-20 cm de
profundidade e os seguintes parâmetros foram avaliados: umidade, densidade aparente do solo,
densidade de partículas, volume total de poros, estabilidade de agregados em água, pH, teores
de P, K, Ca e Mg. Foram realizadas avaliações do diâmetro a 1,3 m do solo (DAP) e altura das
árvores (Ht), com os resultados foi obtido o volume de cada indivíduo. Na idade de 6 anos, as
árvores do eucalipto em ILPF (10 x 2 m) apresentaram crescimento e produção destacadamente
superior ao eucalipto em monocultivo (3 x 2 m). Foi realizada estimativa do volume por
hectare. Conclui-se que o DAP e altura das árvores é uma característica influenciada pelo
espaçamento e que povoamentos em maior área útil por planta possuem maior volume por
planta. O crescimento e produção do eucalipto apresenta alta correlação com os atributos
químicos do solo.
Palavras-chave: Conservação do solo. Sistema agrossilvipastoril. Eucalipto em ILPF.

1. Introdução
Os avanços da pesquisa agropecuária têm como maior desafio promover a produção de
alimentos e bens de consumo de forma a atender à crescente demanda da população, com o menor
impacto possível ao meio ambiente. Neste contexto, destacam-se os sistemas de integração lavourapecuária-floresta (ILPF), os quais conciliariam a manutenção de ganhos econômicos por longos
períodos, devido a comercialização de ampla variedade de produtos, com a conservação do meio
ambiente (PACIULLO et al., 2011).
Para Silva et al. (2011), os sistemas ILPF simulam características dos ecossistemas naturais,
como multiestratificação de copa, presença de raízes profundas e boa cobertura do solo, o que
minimiza as consequências negativas das intervenções humanas, além de manter as condições
próximas daquelas de vegetação nativa. Segundo Vale et al. (2004) a integração de árvores nos
sistemas proporcionam maior sustentabilidade ao meio agrícola.
Atualmente, o eucalipto consiste em essência florestal mais plantada em território brasileiro
não apenas em monocultivos, mas também em SAF’s (MACEDO et al., 2010). O eucalipto vem sendo
difundido para utilização neste sistema por apresentar rápido crescimento, característica importante
quando se considera a liberação da área para o pastejo e por possuir uma arquitetura de copa
compatível com a consorciação com outras culturas. Além do mais, esta espécie se destaca por
apresentar práticas silviculturais validadas e disponibilidade de cultivares oriundos de programas de
melhoramento florestal, pela produção de madeira para usos múltiplos, por apresentar boa fonte de
renda para o produtor e principalmente por sua capacidade de adaptação a diferentes condições
edafoclimáticas, podendo ser plantado em todos os biomas brasileiros, sendo amplamente utilizado em
reflorestamentos na região do Cerrado (SANTOS; SIMÃO; CAMPANHA, 2014).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção do eucalipto cultivado em
monocultivo e consorciado em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e sua correlação com
os atributos químicos do solo na região norte de Minas Gerais.
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2. Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido na fazenda experimental professor Hamilton de Abreu Navarro da
Universidade Federal de Minas Gerais (16º41’ S e 43º50’ W), localizado em Montes Claros, Minas
Gerais.
O solo foi classificado como Argissolo Vermelho Amarelo eutrófico (EMBRAPA, 2013) com
relevo suave ondulado. De acordo com a classificação de Köppen o clima local é Aw, tropical de
savana, quente e seco, com precipitação média anual que varia entre 1.000 e 1.200 mm. A estação seca
é bem definida com período de chuvas concentradas nos meses de outubro a março.
Descrição das áreas de estudo experimental:
 Monocultivo de Eucalipto (EUC): Eucalipto urograndis (Eucalipto urophylla ST Blake x
Eucalipto grandis W. Hill) com espaçamento de 3x2 m, com seis anos de idade em área de 450m²,
totalizando 75 árvores.
 Sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF): Eucalipto urograndis com
espaçamento de 10x2 m consorciado inicialmente com sorgo e, posteriormente com Brachiaria
brizantha cv. Marandu, com seis anos de idade.
Antes da implantação do sistemas, foi realizada dessecação prévia da vegetação utilizando-se
glyphosate. Foram utilizadas mudas de eucalipto propagadas por meio de estaquia, produzidas em
tubetes de 56 cm³. O plantio das mudas de eucalipto foi realizado em dezembro de 2009, em covas de
abertura circular com 40 cm de profundidade, previamente adubadas com 100 g de superfosfato
simples por cova.
As coletas de solo foram realizadas em agosto de 2014, cinco anos após a implantação dos
sistemas. Em cada área de estudo foram coletadas amostras na profundidade de 0 a 20 cm. Com
auxílio de um trado foram coletadas dezesseis amostras simples que formaram quatro amostras
compostas de solo. As amostras coletadas foram secas ao ar livre e passadas em peneira de abertura de
2 mm para determinação dos atributos químicos (EMBRAPA, 2013).
A avaliação do crescimento do eucalipto cultivado em monocultivo e consorciado em sistema
de ILPF foi realizado aos seis anos de idade, com inventário 100% em cada área de estudo. As
variáveis avaliadas em campo foram: i) diâmetro na altura do peito (DAP), com o uso da suta e, ii)
altura total (Ht), obtida através do uso de pranchetas dendrométricas. A partir desses dados as árvores
foram separadas em seis classes de diâmetro, realizando a cubagem rigorosa e obtendo os volumes
individuais pela aplicação da fórmula de Smalian. Foi considerado o diâmetro mínimo comercial com
casca de 4 cm e as seções ao longo do fuste, com intervalos de 1 m. O modelo volumétrico adotado foi
proposto por Schumacher e Hall (1933), sendo:
𝑉𝑉 = 𝑏𝑏˳. 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑏𝑏1 . 𝐻𝐻𝑡𝑡 𝑏𝑏2 . 𝑒𝑒

Sendo: V= volume (m³); DAP = diâmetro a 1,30 m da superfície do solo (cm); Ht = altura total
(m);bi = parâmetros; e e = erro aleatório.
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do Programa de Sistema para Análises
Estatísticas (SAEG). Foram realizadas estimativas de correlação pelo método de Pearson entre o
crescimento e produção do eucalipto e a fertilidade do solo.
3. Resultados e Discussão
O resultado da análise química do solo pode ser observada na tabela 1.
A determinação dos atributos químicos do solo permitem conhecer o nível de fertilidade e de
matéria orgânica do solo, que influenciam outros fatores como estrutura, atividade microbiológica e
atividades fisiológicas das plantas, além de fornecer informações acerca de potencial de crescimento,
desenvolvimento e produtividade das culturas.
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Tabela 1 - Caracterização química do Argissolo Vermelho-Amarelo nos diferentes sistemas de uso do
solo. (Fonte: os autores).
Área
EUC
ILPF

pH

Ca2+

Mg2+

K+

H+Al

6,6
6,4

-------cmolcdm-³-------6,1
2,07
432,2
2,20
7,2
2,43
453,4
2,33

Pdisp

Prem

SB

t

T

V

mg dm-³
6,6
8,7

mg L-1
45,4
46,5

--cmolcdm-³-8,8
8,8
11,0
10,8
10,8
13,3

-%80,5
81,5

O DAP variou de 10,25 a 22,8 cm no monocultivo e 12,3 a 27,6 cm no ILPF, a partir desses
dados as árvores foram separadas em seis classes de diâmetro. Para obter a estimativa dos parâmetros
pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, procedeu-se à aproximação linear do modelo de
Schumacher e Hall, por transformação logarítmica, conforme a Tabela 2.
Tabela 2 - Resultado do ajuste do modelo avaliado. (Fonte: os autores).
Tipo de plantio

Equação ajustada

R2 (%)

Syx (%)

Monocultivo

LnY = -11.3209 + 0.0723*Ln (DAP) + 2.6733*Ln (Ht)

98,82

6,30

ILPF

LnY = -10,6189 + 2,0120*Ln (DAP) + 0,2323*Ln (Ht)

98,12

6,26

O E. urograndis consorciado em sistema de ILPF apresentou maior volume/árvore, maior
crescimento em diâmetro na altura do peito e em altura total quando comparado ao E. urograndis em
monocultivo, aos 6 anos de idade, conforme (Tabela 3).
Tabela 3 - Crescimento em diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (Ht) e volume médio por
árvore de eucalipto em monocultivo e consorciado em sistema de ILPF. (Fonte: os autores).
Área de estudo

DAP (cm)

Ht (m³)

vol/árvore (m³)

vol/ha (m³)

Eucalipto em
monocultivo
Eucalipto em ILPF

16,67

14,30

0,1895

B

315,89A

0,2228A

111,40B

B

20,98A

B

18,51A

Médias com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05).

A existência de diferenças significativas no crescimento e produtividade do eucalipto nos
diferentes sistemas de uso e manejo do solo deve-se aos maiores espaçamentos entre árvores no ILPF,
que proporcionam menor competição por água, luz solar e nutrientes do solo (MACHADO et al.,
1996). Segundo Martins et al. (2009), a escolha de espaçamentos amplos entre árvores implicam em
volumes individuais maiores. Berger et al. (2002) estudando efeito do espaçamento (3 x 2, 3 x 3 e 3 x
4 m), no município de Barra do Ribeiro (RS), em povoamentos de Eucalyptus saligna encontraram
tendência de redução da variável altura e volume das árvores no menor espaçamento.
Em plantios adensados de eucalipto, a competição estimula o crescimento em altura das
árvores (OLIVEIRA et al., 2009), diferente do ocorrido no presente estudo. Em sistemas consorciados,
as condições de crescimento das árvores podem ser influenciadas por maior umidade e fertilidade do
solo na área útil, além do efeito de extratos vegetativos (CAMPANHA et al., 2011), o que pode ter
ocorrido com o eucalipto no ILPF, em que essas condições favoráveis o beneficiou e sobrepôs sua
altura e DAP quando comparado ao eucalipto em monocultivo, aos seis anos de idade.
De acordo com Vezzani et al. (2001), no período inicial de crescimento dos povoamentos (até
a formação da copa), o benefício do consórcio com espécies forrageiras, para o eucalipto, ocorreria
pelo aumento na disponibilidade de nutrientes do solo, essencialmente pela decomposição de raízes
finas e nódulos.
Ao se estimar a produção volumétrica, o sistema de ILPF apresentou, de forma destacada,
maiores médias de volume/árvore. Estes valores estão diretamente ligados à altura e diâmetro, que
evidenciaram a mesma tendência, comprovando que arranjos maiores como no caso do eucalipto em
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ILPF resultam em maior volume individual, devido maior área disponível para cada planta (REINER
et al., 2011).
O coeficiente de Correlação de Pearson varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) indica
que não há relação linear direta entre as variáveis analisadas, o valor 1 indica uma relação linear
perfeita, e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma das
variáveis aumenta a outra diminui (TABELA 4).
Tabela 4 - Correlação de Pearson do DAP, Ht e volume/árvore em função da SB, t, T e V no sistema
de eucalipto em ILPF e em monocultivo. (Fonte: os autores).
Área

ILPF

Monocultivo

Váriaveis

SB

t

T

V

SB

t

T

V

DAP

0,8554

0,8554

0,9482

0,7569

0,9169

0,9169

0,8788

0,7509

Ht

0,7422

0,7422

0,8352

0,7852

0,9169

0,9169

0,8472

0,8476

vol/árv.
0,8011
0,8011
0,893
0,7724
0,9171
0,9171
0,8632
0,8025
Sendo: SB= Soma de bases trocáveis; t= Capacidade de troca catiônica efetiva; T= Capacidade de troca catiônica
potencial; e V= Saturação por bases.

O DAP, Ht e volume/árvore apresentaram alta correlação com os níveis de SB, t, T e V no
eucalipto cultivado em ILPF e em monocultivo. Esses valores comprovam que solos de boa fertilidade
química e bem estruturados fisicamente contribuem para maior crescimento e produção do eucalipto.
4. Conclusão
O eucalipto cultivado em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta apresenta maior
crescimento e produção quando comparado ao eucalipto cultivado em monocultivo.
solo.

O crescimento e produção do eucalipto apresenta alta correlação com o nível de fertilidade do
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Resumo
O desafio primordial do armazenamento de sementes é a manutenção da qualidade fisiológica
obtida desde a colheita até a semeadura. Os principais fatores ambientais que afetam a qualidade
das sementes durante este período são a temperatura e a umidade relativa do ar. O objetivo dessa
pesquisa foi avaliar a viabilidade e o vigor das sementes de Acacia mangium armazenadas em
ambiente de laboratório. Para este fim, as sementes foram armazenadas em saco de polietileno
semipermeável sob a seguinte condição: ambiente de laboratório (T = 28 ± 2ºC; U.R. = 54 ± 16%),
com avaliações realizadas nos períodos de 0 (controle – qualidade inicial antes do
armazenamento), 90, 180 e 270 dias. Para cada período de avaliação foram realizadas as seguintes
determinações e testes: teor de água (%), germinação (%), primeira contagem de germinação (%) e
índice de velocidade de germinação (IVG).O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado, organizado em esquema de parcelas subdivididas, sendo a parcela
principal o ambiente (1 nível) e as subparcelas, os períodos de armazenamento (4 níveis). Foram
utilizadas 4 repetições de 100 sementes. As sementes de A. mangium podem ser acondicionadas
em embalagens plásticas semipermeáveis de alta densidade (20 micra) em ambiente de laboratório
por 270 dias sem perdas significativas da sua qualidade fisiológica.
Palavras-chave: Deterioração; Longevidade; Viabilidade; Vigor.

1. Introdução
Acacia mangium Willd. (Fabaceae) ocorre naturalmente no Nordeste da Austrália, Papua Nova
Guiné, Papua Ocidental e Ilhas Molucas, sendo encontrada atualmente na América do Sul, América
Central, África e Ásia (RICHARDSON et al., 2011). Cresce satisfatoriamente em solos com baixa
fertilidade (SOUZA et al., 2010) e em regiões que apresentam período seco de 4 meses com precipitação
média anual de 700 mm (RICHARDSON et al., 2011). Possui grande potencial silvícola (GONÇALVES;
LELIS, 2012), apresentando propriedades tecnológicas favoráveis à indústria de celulose e papel
(SEGURA; ZANÃO; SILVA JÚNIOR, 2010), como também para produção de energia (carvão vegetal,
briquetes e pellets) e na fabricação de painéis (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2014).
A perda da viabilidade das sementes é principalmente em função das condições as quais estas
estão submetidas e da natureza fisiológica e bioquímica das mesmas (BEWLEY et al., 2012), com a taxa
de deterioração variando de espécie para espécie (DONÀ et al., 2013). Desta forma, conjuntamente à
temperatura, o alto grau de umidade das sementes causa aumento significativo da taxa respiratória
(WOLTZ; TEKRONY, 2006) resultando no rápido declínio da germinação e do vigor das sementes
(BAUDET, VILELLA, 2006). Consequentemente, baixo teor de água e baixa temperatura de
armazenamento são as condições fundamentais para a conservação de sementes tolerantes à dessecação
(GROOT et al., 2015). Assim sendo, as sementes devem ser armazenadas sob condições que maximizem a
sua longevidade.
Portanto, investigar a ocorrência de alterações fisiológicas em sementes florestais ao longo do
armazenamento contribui para a compreensão do desempenho da semente durante a deterioração,
cooperando assim para um melhor manejo das espécies (KUMAR et al., 2011).
À vista disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de alterações fisiológicas
em sementes de Acacia mangium armazenadas em ambiente de laboratório.
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2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais (LSF) da Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UAECIA/UFRN), no
período de julho de 2015 a abril de 2016.
As sementes foram colhidas no último ciclo de produção (2015) e obtidas pela Biosementes do
Brasil LTDA. O processo de beneficiamento das mesmas foi realizado por meio da seleção daquelas
aparentemente bem formadas. Em seguida, as mesmas foram homogeneizadas, contabilizadas e colocadas
em sacos de polietileno semipermeáveis, com alta densidade (20 micra) e acondicionadas em ambiente de
laboratório (T = 28 ± 2ºC; U.R. = 54 ± 16%), com avaliações realizadas a cada três meses ao longo de 9
meses, considerando os períodos de 0 (controle – qualidade inicial antes do armazenamento), 90, 180 e
270 dias.
Para cada período de avaliação, foram realizadas as seguintes determinações e testes: teor de água
(%) - duas repetições de 4,5 ± 0,5 g de sementes foram acondicionadas em estufa de circulação forçada de
ar a 105 ± 3°C durante 24 horas (BRASIL, 2009); germinação (%) – instalado em três folhas de papel
toalha (tipo Germitest®) previamente umedecidas com água destilada na quantidade equivalente a 2,5
vezes o seu peso de matéria seca, organizados no sistema de rolos e colocados em sacos de polietileno
transparentes e incubados em germinador do tipo Biochemical Oxigen Demand (B.O.D.) regulado à
temperatura de 35ºC (BRASIL, 2013) e fotoperíodo de oito horas, com quatro repetições de 100 sementes.
Antes da semeadura, foi realizada a superação da dormência por meio da imersão das sementes em água
fervente (100 ºC) por 60 segundos (RODRIGUES et al., 2008). As contagens foram realizadas
diariamente, durante 14 dias, verificando-se o número de plântulas normais obtidas a cada dia (BRASIL,
2013); primeira contagem da germinação (%) - realizada conjuntamente ao teste de germinação, sendo
contabilizado o número de plântulas normais (BRASIL, 2013) aos sete dias após a semeadura; índice de
velocidade de germinação (IVG) – foi realizada a contabilidade do número de sementes germinadas
diariamente conforme fórmula proposta por Maguire (1962).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, organizado em esquema de parcelas
subdividas, sendo a parcela principal o ambiente (1 nível: ambiente de laboratório) e as subparcelas, os
períodos de armazenamento (quatro níveis: 0, 90, 180 e 270 dias). Os dados foram submetidos aos testes
de normalidade, análise de variância e aplicação de regressão polinomial, adotando-se as equações cujos
coeficientes de determinação (R2) foram superiores. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do
software estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta (UFCG/ PB).
3. Resultados e Discussão

Teor de Água (%)

Em relação à determinação do teor de água ao longo do tempo de armazenamento, observa-se na
Figura 1 que as sementes de A. mangium apresentavam teor de água inicial (período 0 - antes do
armazenamento) de 7,3%.
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5

Ambiente
0

90
180
270
Período Armazenamento (dias)

Figura 1. Teor de água das sementes de A. mangium acondicionadas em ambiente de laboratório em
função do período de armazenamento (0 a 270 dias) (Fonte: Dados da pesquisa, 2016).
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Ao longo dos nove meses de armazenamento, foram observadas pequenas variações do teor de
água das sementes: 7,0%. Isto ocorreu, provavelmente, devido ao tipo de embalagem utilizada (saco de
polietileno), a qual apresentava alta densidade (20 micra). Desse modo, a baixa permeabilidade do
recipiente dificulta as trocas gasosas com o meio no qual se encontram as sementes (MARTINS et al.,
2009).
Sementes de A. mangium apresentaram germinação inicial de 92% antes de serem submetidas ao
armazenamento (Figura 2). Ao longo do armazenamento, o desempenho germinativo das sementes
armazenadas em ambiente de laboratório decresceu , atingindo um valor mínimo de 77%, aos 151 dias,
com posterior aumento da porcentagem de germinação para 87% aos 270 dias. Estes resultados indicam
que a condição ambiental na qual a semente é armazenada influencia diretamente na qualidade fisiológica
da mesma.
100

Germinação (%)

80
60
40
Ambiente

20
0

y = 92,65 - 0,1817**x + 0,0006**x² R²=0,93
0

90
180
270
Período Armazenamento (dias)

** Significativo a 1% de probabilidade

Figura 2. Germinação (%) de sementes de A. mangium acondicionadas em ambiente de laboratório em
função do período de armazenamento (0 a 270 dias) (Fonte: Dados da pesquisa, 2016).
O desempenho germinativo das sementes de A. mangium na primeira contagem foi semelhante,
uma vez que houve redução no número de plântulas normais até os 141 dias de armazenamento com
posterior aumento até final do período (270 dias) (Figura 3).
Primeira Contagem (%)

100
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0
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y = 86,6 - 0,2544**x + 0,0009**x² R² = 0,98
0

90

180

270

Período Armazenamento (dias)
** Significativo a 1% de probabilidade

Figura 3. Primeira contagem de germinação de sementes de A. mangium acondicionadas em ambiente de
laboratório em função do período de armazenamento (0 a 270 dias) (Fonte: Dados da pesquisa, 2016).
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Durante o processo de deterioração, a velocidade de germinação decresce antes da porcentagem de
germinação; desta forma, as sementes que germinam mais rapidamente, mostrando valores mais elevados
de germinação na primeira contagem, são consideradas mais vigorosas quando comparadas com aquelas de
germinação mais lenta (MATTHEWS, 1980).
Na Figura 4, percebe-se redução do vigor avaliado pelo índice de velocidade de germinação (IVG)
das sementes de A. mangium durante o armazenamento. Nota-se que as sementes apresentaram aumento do
vigor aos 90 dias na ordem de 3,08 com progressiva redução do IVG para 1,52 aos 270 dias.

Índice de Velocidade de
Germinação

3,5
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1
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0,5
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y = 2,3334 + 0,0097**x - 0,000005**x² R² = 0,86
0

90
180
270
Período Armazenamento (dias)

** Significativo a 1% de probabilidade

Figura 4. Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de A. mangium acondicionadas em
ambiente de laboratório em função do período de armazenamento (0 a 270 dias) (Fonte: Dados da
pesquisa, 2016).
4. Conclusões
As sementes de A. mangium podem ser acondicionadas em embalagens plásticas
semipermeáveis de alta densidade (20 micra) em ambiente de laboratório por 270 dias sem perdas
significativas da sua qualidade fisiológica.
5. Agradecimentos
À CAPES e CNPq pelo apoio a esta pesquisa na concessão de bolsas.
Referências
BAUDET, L.; VILLELA, A. F. A. Armazenamento de sementes. In: PESKE, S. LUCCA FILHO, O. A.; BARROS,
A. C. S. A. Sementes: fundamentos científicos e tecnológicos. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2006. p.
428-472.
BEWLEY, J. D.; BRADFORD, K. J.; HILHORST, H. W. M.; NONOGAKI, H. Seeds – physiology of development,
germination and dormancy. 3 ed., 2012. 392p.
BRASIL. Regras para Análise de Sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária. Brasília: Mapa, 2009, 365 p.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instruções para a análise de sementes de espécies
florestais. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília:
MAPA/ACS, 2013. 98 p.

812

DONÀ, M.; BALESTRAZZI, A.; MONDONI, A.; ROSSI, G.; VENTURA, L.; BUTTAFAVA, A.; MACOVEI, A.;
SABATINI, M. E.; VALASSI, A.; CARBONERA, D. DNA profiling, telomere analysis and antioxidant properties as
tools for monitoring ex situ seed longevity. Annals of Botany, v. 111, p. 987-998, 2013.
GONÇALVES, F.G. LELIS, R.C.C. Caracterização Tecnológica da Madeira de Acacia mangium Willd em Plantio
Consorciado com Eucalipto. Floresta e Ambiente, v.19, n. 03, p. 286-295, jul./set. 2012.
GROOT, S. P. C.; GROOT, L.; KODDE, J.; TREUREN, R. Prolonging the longevity of ex situ conserved seeds by
storage under anoxia. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, v. 13, n. 1, p. 18-26, 2015.
GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; ARAÚJO, E. F.; AGUIAR, A. S.; MARTINS, E. H.; LOPES, O. Caracterização da
madeira de desrama da Acacia mangium Willd cultivada no Sul do estado do Piauí para fins tecnológicos.
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 822, 2014.
KUMAR, S.; TAMURA, K.; PETERSON, D.; PETERSON, N.; STECHER, G.; NEI, M. MEGA : Molecular
Evolutionary Genetics Analysis Using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony
Methods. Molecular Biology and Evolution, v. 28, n. 10, p. 2731-2739, 2011.
MAGUIRE, J.D. Speed of germination - Aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop
Science, v.2, n.2, p.176-177, 1962.
MARTINS, C. C.; MARILENE, L. A.; NAKAGAWA, J.; MACHADO, C. G. Secagem e armazenamento de
sementes de juçara. Revista Árvore, Viçosa, v. 33, n. 4, p. 635-642, 2009.
MATTHEWS, S. Controlled deterioration: a new vigour test for crop seeds. In: HEBBLETHWAITE, P.D. (ed.) Seed
Production. London: Butteworths, 1980. p.647-600.
RICHARDSON, D. M.; CARRUTHERS, J.; HUI, C.; IMPSON, F. A. C.; MILLER, J. T.; ROBERTSON, M. P.;
ROUGET, M.; LE ROUX, J. J.; WILSON, J. R. U. Human – mediated introductions of Australian acácias – a global
experimente in biogeography. Diversity and Distributions, v. 17, p. 771 – 787, 2011.
RODRIGUES, A. P. D’A. C.; KOHL, M. C.; PEDRINHO, D. R.; ARIAS, E. R. A.; FAVERO, S. Tratamentos para
superar a dormência de sementes de Acacia mangium Willd. Acta Sciência Agronônima, Maringá, v. 30, n.2, p. 279
– 283, 2008.
SEGURA, T. E. S; ZANÃO, M; SILVA JÚNIOR, F.G. Potencial da madeira de acácia para a produção de polpa
celulósica kraft. In: Encontro Nacional da TECNICELPA / VI CIADICYP, 21, Lisboa–Portugal, 08 pp. (2010).
SOUZA, M. I. L.; VALE JÚNIOR, J. F.; UCHÔA, S. C. P.; MELO, V. F. Características físicas, químicas e
conteúdo de água em solos convertidos de savanna para plantio de Acacia mangium. Revista Agro@mbiente Online, Boa Vista, v. 4, n. 1, p. 20-26, 2010.
WOLTZ, J.; TEKRONY, D. E. Corn seed germination and vigor following freezing during seed development.
Crope Science. v. 46, p. 1526-1535, 2006.

813

Quebra de dormência e substratos na emergência de plântulas de
Adenanthera pavovina L.
Karolayne Lemes D’Abadia 1, Matheus da Silva Araújo 2, Yago Cesar Rodrigues Morais 1, José
Eduardo Dias Calixto Junior 2, Cleiton da Silva Oliveira 1, Vitor Corrêa de Mattos Barretto 3
1

UEG – Universidade Estadual de Goiás. E-mail: karolldab@gmail.com
2
UNB–Universidade de Brasília.
3
FCAT/UNESP – Universidade Estadual Paulista – Câmpus de Dracena.

Resumo
A quebra de dormência e o substrato são dois fatores importantes que afetam o comportamento
germinativo das sementes. O presente trabalho teve como objetivo definir o tipo de substrato e
a quebra de dormência mais adequada para a emergência de plântulas de sementes de
Adenanthera pavonina L. Dessa forma, realizou-se experimento em delineamento inteiramente
ao acaso e arranjo fatorial 5 x 2, constituídos pelas combinações de cinco substratos (Areia,
substrato comercial, solo pobre, terriço de floresta a 5 cm de profundidade e solo pobre +
esterco bovino curtido na proporção 2:1) e dois métodos de quebra de dormência (escarificação
mecânica com lixa nº 80 e imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos), com 9 repetições
contendo 2 sementes por repetição, totalizando assim 90 sementes para cada processo de
quebra de dormência. Foi avaliada a percentagem de emergência de plântulas. Não houve
interação significativa entre os substratos e quebra de dormência (p>0,05). Entretanto, ao
analisar os fatores separadamente, foi possível verificar diferença estatística entre os substratos
apenas nas sementes submetidas a quebra de dormência com escarificação mecânica com lixa
nº 80. O tratamento solo pobre (T3) e o terriço de floresta a 5 cm de profundidade (T4)
proporcionou maiores valores de percentagem de emergência de plântulas, sendo observados
78% e 77% de germinação, respectivamente quando submetidos a quebra de dormência ao
método de escarificação mecânica. O método de quebra de dormência com imersão no ácido
sulfúrico e os substratos testados são condições ideais para a emergência de plântulas das
sementes de Adenanthera pavonina L.
Palavras-chave: Sementes florestais; Silvicultura; Tento-carolina.

1. Introdução
A Adenanthera pavonina L. é uma espécie arbórea oriunda das regiões do continente africano
e asiático, relacionado à família Fabaceae, subfamília Mimosoideae, popularmente denominada como
tento-carolina, olho de dragão ou falso pau-brasil. É caracterizada por ser uma árvore de médio porte,
alcançando em torno de 10 a 20 m de altura, sua principal característica de importância econômica é o
fornecimento de madeira de boa qualidade para a construção civil. É bastante adotada nos projetos de
reflorestamentos, e também de boa aceitação como planta ornamental e forrageira (BABURAJ;
GUNASEKARAN, 1993).
Suas sementes apresentam dormência por conta da impermeabilidade do tegumento à água e,
para quebra dessa dormência, é recomendada a utilização de tratamentos pré-germinativos. Para que as
sementes possam germinar de forma considerável, elas devem usufruir de condições internas e
externas desejáveis. Entretanto, a potencialidade máxima de germinação pode ser influenciada por
condições ambientais, como temperatura, substrato e luminosidade (RODRIGUES, 2009).
Para que a germinação ocorra, além de todos esses fatores, é necessário que os indivíduos
tenham substrato adequado que permita o seu desenvolvimento. Na escolha do tipo de substrato a ser
utilizado, deve-se levar em consideração as características da espécie quanto ao tamanho da semente,
exigência hídrica, fotoblastismo positivo ou negativo e a facilidade que o mesmo proporciona ao
desenvolvimento e avaliação das plântulas (FIGLIOLIA et al., 1993).
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Com base nas prescrições das regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) além da luz,
temperatura e oxigênio, o substrato tem fundamental importância nos resultados do teste de
germinação. Os melhores substratos devem apresentar, entre outras importantes características, fácil
disponibilidade de aquisição e transporte, ausência de patógenos, riqueza em nutrientes essenciais, pH
adequado, boa textura e estrutura (SILVA et al., 2001).
Nesse contexto, a presente pesquisa foi realizada objetivando-se avaliar o efeito de dois
métodos de quebra de dormência e diferentes substratos na emergência de plântulas de Adenanthera
pavonina L.
2. Material e Métodos
O experimento foi realizado em casa de vegetação da Universidade Estadual de Goiás –
Câmpus Ipameri. Para a instalação e condução do experimento, os frutos de Adenanthera pavovina L.
foram colhidos de cinco árvores, dos quais foram obtidas, aproximadamente, 700 sementes. A coleta
foi realizada na região de Morrinhos, Goiás no mês de julho de 2016. As sementes foram lavadas em
água corrente e secas, imediatamente após a coleta. Em seguida, as sementes foram acondicionadas
em sacos de plástico, para o transporte.
Logo após a etapa de coleta das sementes, foram aplicados dois métodos de quebra de
dormência, o primeiro as sementes foram submetidas a escarificação mecânica com lixa nº 80 e o
segundo submetidas a imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos. Em seguida as sementes foram
submetidas a cinco tratamentos de substratos: T1 (Areia), T2 (substrato comercial), T3 (solo pobre),
T4 (terriço de floresta a 5 cm de profundidade), T5 (Solo pobre + esterco bovino curtido na proporção
2:1). A semeadura foi realizada em tubete de polipropileno de 290 ml.
O delineamento experimental utilizado foi em esquema fatorial 2 x 5, dois métodos de quebra
de dormência e cinco diferentes substratos com 18 repetições cada tratamento. O teste foi realizado
com a seleção 180 sementes previamente homogeneizadas, com 9 repetições em cada tratamento
contendo 2 sementes por repetição, totalizando assim 90 sementes para cada processo de quebra de
dormência.
Os substratos foram umedecidos com o auxílio de um regador manual de acordo com suas
necessidades hídricas. A duração total do experimento foi de 20 dias.
Foi avaliada a porcentagem de emergência de plântulas, levando-se em consideração apenas as
plântulas que apresentavam os cotilédones acima do substrato, sendo os resultados expressos em
porcentagens. Para a porcentagem de emergência de plântulas foi calculada pela fórmula proposta nas
Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009).
Os dados de germinação foram submetidos ao teste de Bartley e ao teste Shapiro-Wilk, para a
verificação da homogeneidade e normalidade dos dados, e por apresentarem homogeneidade e
normalidade, os dados foramsubmetidos ao teste de Tukey a 5% de significância, utilizando o
programa estatístico ASSISTAT (SILVA, 2009).
3. Resultados e Discussão
Não houve interação significativa entre a quebra de dormência e os substratos (p>0,05).
Entretanto, ao analisar os fatores separadamente, foi possível verificar diferença estatística entre os
substratos apenas nas sementes submetidas a quebra de dormência com escarificação mecânica com
lixa nº 80 (Figura 1).
As sementes submetidas a imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos em diferentes substratos
não apresentaram diferença estatística. No entanto, as sementes submetidas à escarificação mecânica
com lixa n°80 apresentaram diferenças estatísticas nos diferentes substratos.
Dentre os substratos testados, o tratamento solo pobre (T3) e o terriço de floresta a 5 cm de
profundidade (T4) proporcionou maiores valores de percentagem de emergência de plântulas, sendo
observados 78 % e 77 % de emergência, respectivamente, quando submetidos a quebra de dormência
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ao método de escarificação mecânica. As sementes submetidas aos demais substratos não
apresentaram diferença estatística entre si.
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Figura – 1: Percentagem de emergência de plântulas (G%) em sementes de Adenanthera pavonina L.,
submetidas a diferentes substratos e métodos de quebra de dormência: T1 (areia), T2 (substrato
comercial), T3 (solo pobre), T4 (terriço de floresta a 5 cm de profundidade), T5(solo pobre + esterco
bovino curtido na proporção 2:1). UEG, Ipameri, GO, 2016. *Médias seguidas pelas mesmas letras
não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. (Fonte: os autores).
Com relação à quebra de dormência, foram encontradas diferenças significativas entre os dois
métodos analisados (Imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos e escarificação mecânica com lixa
n°80) para a variável percentagem de germinação, o que pode ser explicado pela provável flacidez
total ou parcial do tegumento da semente, o que possibilitou a entrada de água, proporcionando o
processo de germinação mais eficiente uma vez que, o tratamento com escarificação mecânica lixa n°
80 em apresentaram resultados inferiores, ressaltando também que na escarificação devem ser
realizados de forma cuidados a para evitar danos ao embrião de modo a proporcionar maior
viabilidade germinativa (Tabela 1).
Estes resultados corroboram com Mantoan et al. (2012) que também afirmam em seus
trabalhos com Adenanthera pavonina L. concluíram que a utilização de ácido sulfúrico é um dos
procedimentos mais eficazes para espécies da família Fabaceae. Assim como Fonseca e Perez (2003)
que em seu estudo comparando técnicas de promoção de germinação, a imersão em ácido sulfúrico
mostrou-se como fator preponderante na promoção da germinação de sementes de Adenanthera
pavonina L.
Tabela 1 – Percentagem de emergência de plântulas (% G) de sementes de Adenanthera pavonina L.
submetidas a dois métodos de quebra de dormência. (Fonte: os autores).
Métodos de quebra de dormência
%G
Imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos
84,4 a
Escarificação mecânica com lixa nº 80
66,4b
* Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey a 5% de significância.
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4. Conclusões
Com base nos testes as sementes submetidas a imersão em ácido sulfúrico apresentaram maior
percentagem de emergência de plântulas, sendo o método mais indicado para a superação da
dormência de sementes de Adenanthera pavonina L.
Os substratos areia, substrato comercial, solo pobre, terriço de floresta a 5 cm de
profundidade, solo pobre + esterco bovino curtido (proporção 2:1) são condições ideais para a
germinação das sementes de Adenanthera pavonina L.
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Resumo
Mudas de qualidade são dependentes de vários fatores, dentre eles os substratos. Os substratos
devem possuir características físicas e químicas adequadas ao crescimento das mudas. O objetivo
desse trabalho foi avaliar o uso dos resíduos casca de arroz in natura, palha de café in natura e
aparas de grama, em diferentes porcentagens na composição de substratos para produção de
mudas de Schinus terebinthifolius Raddi. Foi realizada a coleta de frutos maduros e semeados
em tubetes, com capacidade volumétrica de 180 cm³. As mudas permaneceram em casa de
sombra e a sol pleno, durante 110 dias. Para verificar a eficiência dos substratos foi avaliado a
qualidade das mudas, a partir da avaliação de diversas características morfológicas. O
experimento foi montado num delineamento inteiramente casualisado, com quatro repetições,
sendo cada um composto por 16 mudas de cada tratamento, que ficaram dispostas na forma de
4x4. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Kruskal-wallis ao nível de
5% de significância, devido aos dados não apresentarem normalidade. Os substratos formulados
com apara de grama, casca de arroz in natura e palha de café in natura foram inviáveis para
produção de mudas de Schinus terebinthifolius Raddi com o manejo adotado no presente
trabalho.
Palavras-chave: casca de arroz; palha de café; aparas de grama; aroeira-vermelha.

1. Introdução
Há grande diversidade de opções de resíduos para formulação de um substrato, dentre eles o
esterco bovino, aparas de grama e a casca de arroz e palha de café. Todos esses substratos destacados,
são materiais que se passados pelo processo de compostagem, juntamente com outros materiais,
resultariam em compostos orgânicos, que são extremamente benéficos para as plantas. Entretanto, o
processo de compostagem é demorado e dependente de mão-de-obra, razão pela qual, esses materiais,
acabam sendo descartados, em grande parte, nos aterros sanitários sem qualquer tratamento. Uma
alternativa seria tentar usá-los em misturas como componentes para substratos em sua forma in natura,
o que eliminaria a etapa da compostagem.
O Sul do Espírito Santo é fortemente marcado pelas atividades pecuárias, principalmente a
criação de gado para produção de leite. Segundo Freitas (2008) em gado criado em confinamento a
produção de dejetos é de 40 kg animal-1dia-1, e quando semiconfinados é de 15 kg animal-1dia-1. Em
relação às aparas de grama, estima-se que um gramado de 5400 m² produza aproximadamente 1,53
tonelada de matéria verde dessas aparas, considerando 14 podas ao longo do ano (DOURADO e SILVA,
2011). Todo esse material, com raras exceções, é destinado aos aterros sanitários. A casca de arroz é
largamente utilizada em composição de substratos comerciais e amplamente estudada. Enquanto as
palhas de café, ainda são pouco utilizados em escala comercial.
A espécie Schinus terebinthifolius Raddi é reconhecida popularmente como aroeira, aroeiravermelha e aroeira-da-praia. Possui grande importância tanto do ponto de vista econômico, usada na
culinária mundial como condimento, quanto ecológico, que além de poder ser utilizada para
ornamentação, também é muito empregada na recuperação de áreas degradadas.
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Dado as utilidades da espécie devem-se buscar substratos adequados e viáveis para produção
das mudas, sendo assim a importância de estudar e verificar novas formulações de substratos, como
combinações dos resíduos casca arroz in natura, palha de café in natura e apara de grama. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica do uso dos resíduos, como aparas de gramas, casca de
arroz e palha de café nas formas in natura, em diferentes porcentagens na composição de substratos para
produção de mudas de S. terebinthifolius Raddi com qualidade.
2. Material e Métodos
O estudo foi conduzido no Viveiro experimental localizado na área experimental do
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira. Parte da composição dos substratos foi feita com
terra de subsolo e esterco bovino, em uma porcentagem fixa para todos os tratamentos de 35% solo e
5% esterco. Foram avaliadas diversas combinações dos resíduos apara de grama seca (AGS), casca de
arroz (CA) e palha de café (PC), ambas in natura, para formulação dos substratos. Para comparação
com os substratos formulados, foi usado substrato comercial. Também foram acrescentados 2,5 Kg m³
de adubo, da formulação NPK 4-14-8 (GONÇALVES et al., 2000), por ocasião da elaboração dos
substratos, antes da semeadura.
Foi realizada a coleta de frutos de S. terebinthifolius Raddi com coloração vermelha para rosa,
em três matrizes localizadas no arboreto da área experimental do Departamento de Ciências Florestais
e da Madeira, em Jerônimo Monteiro em janeiro de 2015. As mudas foram cultivadas em tubetes de
capacidade volumétrica de 180 cm³, sendo semeadas acima de 10 frutos/sementes de em cada tubete. O
experimento permaneceu em casa de sombra nos primeiros 60 dias após à semeadura e posteriormente
foram levadas para bancadas a sol pleno onde ficaram por mais 50 dias.
Para avaliar a influência dos diferentes substratos na produção das mudas, as seguintes
características morfológicas foram avaliadas: diâmetro de coleto (DC); altura da parte aérea (H);
biomassa seca radicular (BSR); biomassa seca da parte aérea (BSPA); biomassa seca total (BST);
relação entre a altura da parte aérea e o diâmetro de coleto (H/DC); relação entre a biomassa seca da
parte aérea e a biomassa seca do sistema radicular (BSPA/BSR), e o índice de qualidade de Dickson
(IQD).
O experimento foi montado no delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições,
sendo cada uma composta por 16 mudas, que ficaram dispostas na forma de 4x4, sendo avaliadas ao
final as quatro mudas centrais. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Kruskalwallis ao nível de 5% de probabilidade, devido aos dados não terem normalidade, utilizando programa
Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2006).
3. Resultados e Discussão
A análise da variância foi significativa em todas as características estudadas, com exceção da
relação entre a biomassa seca da raiz e biomassa seca da parte aérea. Para a característica altura,
verificou-se um crescimento entre 2,00 e 14,94 cm (Tabela 1). O tratamento que teve melhor
crescimento foi o T20 (100% de substrato comercial), e o pior foi o T3 (40% AGS + 20% CA). Podendose pressupor que o baixo crescimento foi devido aos tratamentos não fornecerem boa quantidade de
nutrientes, principalmente devido à baixa decomposição da casca de arroz in natura o que prejudicou o
crescimento das mudas. Peroni (2012), testando vários componentes tais como: fibra de coco, composto
orgânico, casca de arroz in natura e palha de café in natura, associados ao lodo de esgoto, observou
crescimento em altura inferior nos tratamentos utilizando fibra de coco e casca de arroz in natura.
Tabela 1 – Valores médios de altura (H), diâmetro do coleto (DC), biomassa seca da parte aérea (BSPA),
biomassa seca da raiz (BSR), biomassa seca total (BST), relação entre a altura e diâmetro do coleto
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(H/DC) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD) de mudas de Schinus terebinthifolius Raddi aos 110
dias. (Fonte: os autores).
Tratamentos

H
cm
4,53 ab*
4,72 ab
2,00 b
2,61 ab
3,03 ab
2,82 ab
5,47 ab
5,02 ab
4,11 ab
3,66 ab
3,34 ab
3,08 ab
3,56 ab
3,94 ab
4,11 ab
4,30 ab
2,69 ab
2,59 ab

DC
BSPA
mm
gmuda-1
1,23 ab 0,48 ab
1,19 ab 0,47 ab
0,48 b
0,14 b
0,68 b 0,15 ab
0,87 ab 0,25 ab
0,81 ab 0,19 ab
1,67 ab 0,79 ab
1,53 ab 0,51 ab
1,31 ab 0,37 ab
1,11 ab 0,43 ab
1,07 ab 0,31 ab
1,02 ab 0,12 b
0,71 ab 0,20 ab
0,99 ab 0,27 ab
0,99 ab 0,28 ab
1,40 ab 0,41 ab
0,95 ab 0,22 ab
0,79 ab 0,15 b

BSR
gmuda-1
0,22 ab
0,22 ab
0,07 b
0,09 ab
0,15 ab
0,12 ab
0,49 ab
0,29 ab
0,18 ab
0,20 ab
0,14 ab
0,07 b
0,13 ab
0,13 ab
0,14 ab
0,20 ab
0,10 ab
0,09 ab

BST
gmuda-1
0,70 ab
0,69 ab
0,21 b
0,24 ab
0,40 ab
0,31 ab
1,28 ab
0,80 ab
0,54 ab
0,64 ab
0,46 ab
0,19 b
0,33 ab
0,40 ab
0,42 ab
0,61 ab
0,32 ab
0,24 ab

H/DC

IQD

T1 (60% AGS)
3,60 ab 0,12 ab
T2 (50% AGS + 10% CA)
4,02 ab 0,11 ab
T3 (40% AGS + 20% CA)
3,93 ab 0,03 b
T4 (30% AGS + 30% CA)
3,80 ab 0,04 ab
T5 (20% AGS + 40% CA)
3,39 ab 0,07 ab
T6 (10% AGS + 50% CA)
3,43 ab 0,06 ab
T7 (50% AGS + 10% PC)
3,28 ab 0,26 a
T8 (40% AGS + 20% PC)
3,28 ab 0,16 ab
T9 (30% AGS + 30% PC)
3,14 ab 0,10 ab
T10 (20% AGS + 40% PC)
3,16 ab 0,12 ab
T11 (10% AGS + 50% PC)
3,26 ab 0,09 ab
T12 (60% CA)
3,26 ab 0,04 ab
5,86 a 0,05 ab
T13 (50% CA + 10% PC)
T14 (40% CA + 20% PC)
4,02 ab 0,07 ab
T15 (30% CA + 30% PC)
4,13 ab 0,07 ab
T16 (20% CA + 40% PC)
3,20 ab 0,12 ab
T17 (10% CA + 50% PC)
2,84 b 0,06 ab
T18 (60% PC)
3,44 ab 0,05 ab
T19 (20% AGS + 20% CA
5,34 ab 1,36 ab 0,76 ab
0,40 ab
1,16 ab 3,96 ab 0,20 ab
+ 20% PC)
T20 (100% Subs.
14,94 a 4,75 a
6,88 a
4,54 a
11,42 a 3,15 ab 2,44 a
Comercial)
*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Kruskal-wallis, a
5% de significância.
A maior média observada para o diâmetro do coleto foi de 4,75 mm no T20 (100% SC), já as
menores médias nos tratamentos T3 (40% AGS + 20% CA) e T4 (30% AGS + 30% CA) com 0,48 mm
e 0,68 mm, respectivamente. Daniel et al. (1997), relata que o diâmetro do coleto é avaliado para indicar
a capacidade de sobrevivência da muda no campo, devendo ser maior que 2 mm, se enquadrando nesse
limite somente o T20 (100% SC). Porém, Gonçalves et al. (2000) consideram que o diâmetro do coleto
adequado a mudas de espécies florestais de qualidade está entre 5 e 10 mm, não se enquadrando nenhum
dos tratamentos no diâmetro mínimo proposto.
O tratamento que teve o melhor resultado para biomassa seca da raiz foi o T20 (100% SC). E
os piores resultados foram nos tratamentos T3 (40% AGS + 20% CA) e T12 (60% CA). Já para a
biomassa seca da parte aérea o tratamento T20 também foi o melhor, e os T3 (40% AGS + 20% CA),
T12 (60% CA) e T18 (60% PC) foram inferiores. Para a variável biomassa seca total os valores variaram
entre 0,19 e 11,42 g muda-1. Quanto maior for o valor de BST melhor será a qualidade das mudas
produzidas (CRUZ, 2006; citado por DELARMELINA et al., 2014). Para essa variável a maior média
ocorreu no T20 (100% SC), enquanto as menores nos T3 (40% AGS + 20% CA) e T12 (60% CA).
As médias da relação altura/diâmetro do coleto variaram de 2,84 no tratamento T17 (10% CA
+ 50% PC) a 5,86 no tratamento T13 (50% CA + 10% PC). De acordo com Birchler et al. (1998), este
índice deve ser menor do que dez para se considerarem mudas com adequado padrão de qualidade. Já
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Carneiro (1995) diz que os valores ideais para essa relação devem estar entre 5,4 e 8,1. Todos os
tratamentos se encontram abaixo do limite superior proposto por Birchler et al. (1998) e somente o T13
se enquandra nos limites recomendados por Carneiro (1995). Trigueiro et al. (2003), Oliveira et al.
(2008) e Peroni (2012) estudando Eucalyptus grandis encontraram valores superiores ao recomendado,
já Delarmelina et al. (2014) com Sesbania virgata e Caldeira et al. (2012) com Tectona grandis
encontraram valores menores, o que demonstra ser um índice variável de acordo com a espécie.
De acordo com Gomes e Paiva (2004) o Índice de Qualidade de Dickson (IQD) deve ter o valor
mínimo de 0,20, desse modo, os únicos tratamentos que ficaram acima do valor recomendado foram os
T7 (50% AGS + 10% PC), T19 (20% AGS + 20% CA + 20% PC) e em destaque o T20 (100% SC).
Gomes et al. (2002) observaram em E. grandis que, quanto maior IQD, melhor o padrão de qualidade
das mudas. Bernardino et al. (2005), avaliando a qualidade de mudas de Anadenanthera macrocarpa
(Benth.), também afirmaram que as mudas com maior valor desse índice são classificadas como de
melhor qualidade.
De modo geral, o tratamento com substrato comercial (T20) se destacou dos demais. Foi o
tratamento que obteve os melhores resultados na maioria das características de crescimento avaliadas.
Os piores resultados foram obtidos nos tratamentos com 40% apara de grama + 20% casca de arroz in
natura e no tratamento com 60% casca de arroz in natura, provavelmente devido a casca de arroz in
natura demorar a se decompor e disponibilizar seus nutrientes às mudas. Segundo Peroni (2012) esse
material é composto de 20% de matéria inorgânica e 80% de matéria orgânica. A fração orgânica é
composta por 50% de celulose, 26% lignina e 4% de outros componentes como óleos e proteínas. A alta
concentração de celulose e lignina limita o processo de decomposição da casca de arroz e reduz a
biodisponibilidade dos outros compostos da casca. Sua decomposição só é possível em meio aeróbico
na presença de certos fungos específicos.
Uma possível solução seria substituir a casca de arroz in natura pela carbonizada. A
carbonização da casca de arroz in natura é utilizada como método para contornar o problema de excesso
de lignina e celulose, acelerando a sua decomposição e liberando resíduos de carbono, sílica e outros
minerais (VILLELA, 2009).
4. Conclusões
Os substratos formulados com apara de grama, casca de arroz in natura e palha de café in natura
foram inviáveis para produção de mudas de Schinus terebinthifolius Raddi com o manejo adotado no
presente trabalho. Recomenda-se testes com outras proporções desses resíduos, com adubações de
cobertura periódicas.
O tratamento com substrato comercial foi o que teve os melhores resultados para o
desenvolvimento das mudas de S. terebinthifolius Raddi. Recomenda-se fazer análises químicas pelos
métodos de determinação dos nutrientes pelos teores totais e pelos teores disponíveis e também análise
física dos substratos, já formulados, para maior compreensão de quais proporções de resíduos
proporciona melhores condições para as mudas se desenvolverem.
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Resumo
Objetivou-se nesse trabalho avaliar a qualidade de mudas de sombreiro em substratos formulados
com diferentes proporções de materiais orgânicos. O delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualizados com três repetições. Foram testados 11 tratamentos: T1- 20% areia+ 80%
solo; T2- 20% areia+ 70% solo + 10% adubo químico; T3- 20% areia+ 60% solo + 20% esterco
de ave; T4- 20% areia+ 50% solo + 30% esterco de ave; T5- 20% areia+ 40% solo + 40% esterco
de ave; T6- 20% areia+ 60% solo + 20% esterco bovino; T7- 20% areia+ 50% solo + 30% esterco
bovino; T8- 20% areia+ 40% solo + 40% esterco bovino; T9- 20% areia+ 60% solo + 20%
substrato comercial; T10- 20% areia+ 50% solo + 30% substrato comercial; T11- 20% areia+
40% solo + 40% substrato comercial. O substrato contendo 40% de esterco de ave (T5)
apresentou os melhores parâmetros morfológicos e de qualidade, sendo o mais indicado para
produzir mudas de sombreiro.
Palavras-chave: biomassa seca, parâmetros morfológicos, sombreiro, crescimento.

1. Introdução
Clitoria fairchildiana Howard é uma espécie nativa da região amazônica e bastante utilizada em
programas de reflorestamento, na arborização de ruas, praças públicas, rodovias e estacionamentos,
devido ao seu rápido crescimento e a sua copa larga e frondosa (ALVES et al., 2013). O reflorestamento
com a finalidade de recuperar áreas degradadas, demanda mudas de qualidade e capazes de se adaptarem
às condições adversas no campo (MENDONÇA et al., 2014).
Para obtenção de mudas de qualidade, é indispensável o uso de um bom substrato. Assim, a
função do substrato é fornecer condições ideais para o crescimento inicial e estabelecimento, refletindo
diretamente na qualidade da muda e no sucesso de povoamentos florestais (MIGLIORINI et al., 2015).
Além disso, o substrato deve fornecer condições para que ocorra ótima germinação e que assim favoreça
o desenvolvimento das mudas (MASSAD et al., 2015).
Mudas de qualidade são dependentes de vários fatores, dentre eles os substratos. Na escolha do
substrato ideal para a espécie devem-se observar, principalmente, suas características físicas e químicas,
além da relação custo/benefício e disponibilidade no mercado (SANTOS; COELHO; AZEVEDO,
2013).
A grande quantidade de resíduos gerados pelas práticas agrícolas têm sido utilizados como
substrato para a produção de mudas e, mais recentemente, para mudas de espécies florestais (VIEIRA,
WEBER e SCARAMUZZA, 2014). A utilização de substratos alternativos para a produção de mudas
apresenta custos economicamente viáveis, onde estes podem ser formados pela combinação de diversos
componentes ou por um único material (BOENE et al., 2013).
Com elevação dos custos da adubação mineral, os resíduos orgânicos produzidos pela indústria,
pelas cidades ou pelo meio rural, passaram a ter maior importância como materiais recicláveis e
utilizáveis para melhorar as condições do solo e para aumentar a fertilidade. Sendo preferível usar
componentes de um substrato em forma de mistura, visto que os mesmos apresentam características
desejáveis e indesejáveis à planta, quando usados isoladamente (WENDLING; GATTO, 2002).
Mediante a importância de aproveitar resíduos orgânicos, este trabalho tem como objetivo, avaliar
a qualidade de mudas de sombreiro em substratos com diferentes proporções de materiais orgânicos.
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2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido no viveiro de mudas, na área experimental do Departamento de
Ciências Florestais e da Madeira da Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade de Jerônimo
Monteiro, situada a 20º47’8’’ de Latitude Sul e 41º23’52’’ de Longitude Oeste, a uma altitude de 109
metros.
Como material propagativo foram utilizadas sementes de Clitoria fairchildiana, colhidas de
diversas árvores na cidade de Alegre e Jerônimo Monteiro, ES. A semeadura foi realizada diretamente
nos vasos, de material polipropileno rígido com capacidade de 2 dm³ e receberam irrigação quatro vezes
ao dia.
Quanto ao substrato, utilizou-se diferentes composições, constituindo-se os seguintes
tratamentos: T1- 20% areia+ 80% solo; T2- 20% areia + 80% solo + 10% adubo químico; T3- 20%
areia+ 60% solo + 20% esterco de ave; T4- 20% areia+ 50% solo + 30% esterco de ave; T5- 20% areia+
40% solo + 40% esterco de ave; T6- 20% areia+ 60% solo + 20% esterco bovino; T7- 20% areia+ 50%
solo + 30% esterco bovino; T8- 20% areia + 40% solo + 40% esterco bovino; T9- 20% areia+ 60% solo
+ 20% substrato comercial; T10- 20% areia+ 50% solo + 30% substrato comercial; T11- 20% areia +
40% solo + 40% substrato comercial.
O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com 11 tratamentos e três
repetições (um vaso por repetição). As avaliações foram realizadas 140 dias após a semeadura, onde as
seguintes variáveis foram mensuradas: altura da parte aérea (H), em cm; diâmetro do colo (DC), em mm
-1
e biomassa seca total (BST), aérea (BSA), radicular (BSR), em g muda . Com essas variáveis foi
possível determinar as relações biomassa seca radicular/biomassa seca aérea (BSR/BSA) e o índice de
qualidade de Dickson (IQD) (Dickson et al., 1960), expresso pela Eq. 1.
IQD =

BST
H/DC + BSA/BSR

A altura da parte aérea (H) foi determinada com o auxílio de régua graduada em mm, e o
diâmetro do colo (DC) foi mensurado com o auxílio de paquímetro digital. Para o cálculo da biomassa
seca radicular (BSR), o sistema radicular das mudas foi submetido ao processo de lavagem, removendose o substrato aderido às raízes e, posteriormente, separada da parte aérea (folha e caule) para a
determinação da biomassa seca aérea (BSA). Para a biomassa seca total (BST) foram somadas as partes
aérea e radicular. Em seguida, o material vegetativo foi seco em estufa de ventilação forçada, a 65 ºC
até peso constante (cerca de 72 h), e pesado em balança eletrônica com precisão de 0,01 g.
Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas
pelo teste de Scott–Knott a 5% de probabilidade de erro. Sendo que estes foram tratados estatisticamente
por meio de análises de variância e testes de médias utilizando-se o programa SAEG (Sistema de
Análises Estatística e Genética) (EUCLYDES, 1997).
3. Resultados e Discussão
O tratamento que refletiu maior crescimento em altura das mudas foi o T5, composto por 40%
de esterco de ave, no entanto, este não diferiu estatisticamente dos tratamentos T3, T6 e T7, formulados
com 20% de esterco de ave, 20% e 30% de esterco bovino, respectivamente. Os menores valores em
altura foram observados no tratamento com 40% de esterco bovino (T8), conforme Figura 1.
Para algumas espécies florestais, segundo Caldeira (2008), é recomendada altura das mudas
entre 30 a 35 cm para o plantio em campo. Portela (2001), apontou valores para Clitoria fairchildiana
de 19 a 29 cm e Scalon et al.(2006) para Clitoria fairchildiana com médias de 15,92 a 17,21 cm. Dessa
forma, os valores do presente estudo estão acima da média, possivelmente, pelo maior tempo do
experimento 140 dias e por serem cultivados em vasos, o que possibilita um maior crescimento da parte
aérea e raiz.
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Figura 1 – Altura (H), diâmetro do coleto (DC), biomassa seca da raiz (BSA) e biomassa seca da parte
aérea (BSA) de mudas de Clitoria fairchildiana Howard aos 140 dias (Fonte: os autores). Sendo: T120% areia+ 80% solo; T2- 20% areia+ 70% solo + 10% adubo químico; T3- 20% areia+ 60% solo +
20% esterco de ave; T4- 20% areia+ 50% solo + 30% esterco de ave; T5- 20% areia+ 40% solo + 40%
esterco de ave; T6- 20% areia+ 60% solo + 20% esterco bovino; T7- 20% areia+ 50% solo + 30%
esterco bovino; T8- 20% areia+ 40% solo + 40% esterco bovino; T9- 20% areia+ 60% solo + 20%
substrato comercial; T10- 20% areia+ 50% solo + 30% substrato comercial; T11- 20% areia+ 40% solo+
40% substrato comercial. *Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente
entre si pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

Ainda pela análise da Figura 1, nota-se que, substrato com 40% de esterco de ave (T5)
proporcionou os maiores valores de diâmetro do coleto, com valor médio de 19,01 mm. O menor valor
13,16 mm ocorreu para o tratamento (T8- 40% esterco curtido de bovino), mas este não diferiu
estatisticamente dos tratamentos (T1, T4, T10 e T11). Segundo Daniel et al. (1997), o diâmetro do coleto
deve ser maior que 2 mm, dessa forma, todos os tratamentos encontram-se acima desse valor.
Tabela 1 – Relação altura/diâmetro (H/D), relação biomassa seca de raiz/biomassa seca da parte aérea
(BSR/BSA) e Índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas de Clitoria fairchildiana Howard produzidas
com diferentes resíduos orgânicos, aos 140 dias. (Fonte: os autores)
Índices
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
H/D
3,1b
3,4b
4,4a
3,9a
4,0a
3,9a
4,7a
2,6c
3,4b
3,3b
2,3c
BSR/BSA
0,6a
1,1a
1,2a
1,3a
0,5a
1,0a
1,0a
1,0a
0,9a
1,0a
0,9a
IQD
8,6b 11,3b 10,0b 8,3b 40,6a 8,3b 11,1b 4,8b
9,2b
6,9b
6,7b
T1- 20% areia+ 80% solo; T2- 20% areia+ 70% solo + 10% adubo químico; T3- 20% areia+ 60% solo + 20%
esterco de ave; T4- 20% areia+ 50% solo + 30% esterco de ave; T5- 20% areia+ 40% solo + 40% esterco de ave;
T6- 20% areia+ 60% solo + 20% esterco bovino; T7- 20% areia+ 50% solo + 30% esterco bovino; T8- 20% areia+
40% solo + 40% esterco bovino; T9- 20% areia+ 60% solo + 20% substrato comercial; T10- 20% areia+ 50% solo
+ 30% substrato comercial; T11- 20% areia+ 40% solo+ 40% substrato comercial. *Médias seguidas da mesma
letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

Observa-se pela Tabela 1, que para relação altura/diâmetro (H/D) os valores variaram de 2,3 a
4,7. Resultados semelhantes foram encontrados por Mendonça et al. (2014), utilizando palha de café e
de arroz em mudas de freijó, sendo que, nos tratamentos com solo e areia foi obtido uma relação de 3,10
e no substrato com solo, areia e palha de café de 7,03.
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Segundo Brissette (1984, citado por CRUZ, 2010), o valor de 2,0 representa a melhor relação
entre o MSPA/MSR de uma mesma planta. Contudo para esse trabalho foi verificado médias variando
de 0,5 a 1,3. Corroborando com Massad et al. (2015), que obteve valores acima de 1,2 para flamboyant.
A utilização de 40% de esterco de ave (T5) proporcionou um índice de qualidade de Dickson
estatisticamente superior aos demais tratamentos e, entre demais tratamentos, não ocorreram diferenças
estatísticas significativas. O índice de qualidade de Dickson é uma formula balanceada que inclui as
relações entre os parâmetros morfológicos. Quanto maior o IQD, melhor é a qualidade da muda
produzida (GOMES, 2002).
Os resultados encontrados neste trabalho evidenciaram valores acima de 4,8 conforme Tabela
1, porém valores acima do proposto por Gomes e Paiva (2004), com índice de qualidade um valor de no
mínimo 0,2 para mudas de coníferas.
4. Conclusões
O substrato contendo 40% de esterco de ave (T5) apresentou valores superiores para todas os
parâmetros avaliados, o que lhe conferiu melhor padrão de qualidade de mudas.
Os tratamentos T8 e T11, formulados com 40% de esterco bovino e 40% de composto orgânico,
respectivamente, mostrou não ser o mais indicado para produzir mudas de sombreiro.
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Resumo
A mobilidade de nutrientes nas plantas é de grande importância em ecossistemas florestais, já que esta pode ser
um mecanismo responsável pela habilidade destas ocuparem ambientes com baixa disponibilidade de nutrientes.
Este estudo foi realizado em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, ES. O trabalho teve o intuito de analisar os
teores de macronutrientes em folhas maduras e senescentes, bem como a redistribuição em indivíduos da espécie
Euterpe edulis. A coleta das folhas foi realizada em outubro de 2013 em diferentes gradientes altitudinais, de um
mix de indivíduos da espécie. Dos macronutrientes, K e N foram obtidos em maiores teores para folhas maduras,
em que o K obteve a maior redistribuição, o Ca apresentou teores iguais estatisticamente em folhas senescentes
em relação as maduras. A redistribuição em relação a altitude demonstrou que esta pode ser afetada pelo gradiente
altitudinal, mas não pode ser considerado como único fator envolvido.
Palavras-chave: Translocação de nutrientes; Fases fenológicas; Ciclagem de nutrientes.

1. Introdução
A conservação e a mobilidade de nutrientes em ecossistemas florestais pode ser considerado
de suma importância e grande responsável, por grande parte da habilidade da vegetação ocuparem
solos de baixa fertilidade (FIFE & NAMBIAR, 1987). Entre os vários fatores que podem influenciar
a absorção de nutrientes minerais pelos vegetais, é de grande relevância, as espécies que compõem a
cobertura do dossel, as condições climáticas e o solo. A totalidade de nutrientes nas florestas é
representada pelo somatório dos nutrientes contidos nos diferentes componentes da biomassa
arbórea, vegetação do subbosque, serapilheira e solo (POGGIANI, 1992; LARCHER, 2000).
Segundo Raij (1991), diferentes partes das plantas apresentam diferentes teores de nutrientes,
mas a maioria dos processos fisiológicos ocorre nas folhas, sendo estas as principais fontes de tecido
vegetal analisado para diagnosticar o estado nutricional. A translocação de nutrientes nas folhas pode
ser afetada pela influência da idade do tecido vegetal, os teores de nutrientes móveis (N, P, K e Mg)
reduzem com o avanço da idade, em contrapartida outros nutrientes (Ca, Mg, Fe e B) tendem a aumentar
seus teores com o envelhecimento foliar.
O estudo quantitativo entre folhas maduras e folhas senescentes podem dar uma ideia sobre os
mecanismos fisiológicos predominantes na ciclagem em diferentes espécies florestais, sendo importante
para o entendimento das formas de conservação de nutrientes, que é mais acentuada em plantas
localizadas em solos de baixa fertilidade. Sendo assim, a redistribuição faz a manutenção dos nutrientes
de maior mobilidade (N, P, K e Mg), porém com menor importância em nutrientes com mobilidade
baixa ou imóvel como o Ca (CALDEIRA et al., 1999; SILVA et al., 1998).
O presente trabalho objetivou analisar o teor e redistribuição de macronutrientes em folhas
maduras e senescentes de Euterpe edulis, ao longo de um gradiente altitudinal em um trecho da Floresta
Ombrófila Densa, no Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo.
2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do
Caparaó. O Parque está localizado na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, possui uma
área total de 32.000 ha e coordenadas 20º19’ - 20º37’ S e 41º43’ - 41º53’ W (MAZINE; SOUZA, 2007).
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O clima da região enquadra-se no tipo Cwb, clima tropical de altitude/subtropical (ALVARES et al.,
2013). A temperatura média anual varia entre 19ºC a 22ºC, com temperaturas máximas atingindo 25ºC
e em cotas acima de 2000 m de altitude as mínimas registradas podem ser de até -4ºC. A pluviosidade
média varia entre 1.000 a 1.500 mm anuais, atingindo até 1.750 mm, sendo mal distribuídas ao longo
do ano, concentradas principalmente durante o verão.
A área do estudo encontra-se distante 2 km do distrito de Santa Marta, no município de Ibitirama
ES, na porção sul do Parque. O trabalho foi realizado em sete parcelas de 20 x 50 m demarcadas para o
estudo de serapilheira e fertilidade do solo realizado por Castro (2014), sendo ambos os estudos inseridos
do Projeto CNPq processo nº 475471/2011-3, intitulado Diversidade Biológica e Funcional da Floresta
Ombrófila Densa do Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo (Tabela 1).
Tabela 1- Altitude, declividade média e face de exposição das parcelas utilizadas para o estudo de
redistribuição de nutrientes em um trecho da Floresta Ombrófila Densa no Parque Nacional do Caparaó,
ES. (Fonte: Castro (2014)).
Parcela

Altitude
(m)

Declividade
média (%)

Declividade
média (°)

Face de exposição

P1

1.112

69,55

34,82

Nordeste/Leste

P2

1.219

58,29

30,24

Leste/Sudeste

P3

1.302

75,00

36,87

Nordeste

P4

1.319

75,00

36,87

Leste

P5

1.391

48,24

25,75

Norte

P6

1.420

73,39

36,27

Sul/Sudeste

P7

1.550

127,73

51,94

Nordeste

Distância entre parcela (m)
Parcelas

Distância

1-2

683,13

2-3

164,5

3-4

528,57

4-5

485,39

5-6

226,66

6-7

813,38

7-1

2.708

As coletas das folhas maduras foram realizadas de acordo com Caldeira et al. (1999), coletandose folhas maduras de ramos localizados em pontos ortogonais da parte intermediária da copa
previamente selecionadas de três diferentes indivíduos por parcela. As folhas senescentes foram
coletadas sobre o solo logo abaixo da projeção da copa dos indivíduos. As coletas das folhas maduras e
senescentes foram realizadas no período de maior precipitação do ano, em outubro de 2013. As amostras
foram encaminhadas para o laboratório de Ecologia do Departamento de Ciências Florestais e da
Madeira em Jerônimo Monteiro, ES e secas em estufa de circulação e renovação de ar a 65ºC até alcançar
massa seca constante. As amostras foram moídas em moinho do tipo Wiley, passadas em peneiras de
malha 1,0 mm e enviadas para análise química de nutrientes no laboratório de Ecologia Florestal/UFSM
(TEDESCO et al., 1995; MIYAZAWA et al., 1999).
O cálculo utilizado para estimar a redistribuição dos nutrientes foi de acordo com a fórmula
proposta por Negi e Sharma (1996) e adaptada por Chuyong, Newbery e Songwe (2000). Foi realizado
o teste não paramétrico de Mann-Whitney (p<0,05) para comparação entre as médias dos teores de
macronutrientes das folhas maduras e senescentes. Para a verificação da existência de relações entre a
altitude das parcelas e os teores de macronutrientes e suas redistribuições, foi aplicada a correlação de
Pearson (p<0,05) e os valores dos coeficientes foram classificados segundo proposta de Shimakura
(2006).
3. Resultados e Discussão
O P foi o macronutriente com menores teores em ambas as fases fenológicas (folhas) estando
abaixo da faixa considerada adequada para o desenvolvimento das plantas, que é de 2 a 5 g kg-1 (Tabela
2). O baixo teor de P pode estar associado a este ser um nutriente de baixa mobilidade e disponibilidade
nos solos tropicais, disponível em pequena quantidade devido à baixa fertilidade dos mesmos
(FURLANI, 2004; NOVAIS et al., 2007).
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Tabela 2 – Teores médios de macronutrientes em folhas maduras e senescentes de Euterpe edulis, na
Floresta Ombrófila Densa, Parque Nacional do Caparaó, ES.
Folhas Maduras

Folhas Senescentes

(g kg-1)

(g kg-1)

N

20,82 a

15,95 b

P

1,15 a

0,42 b

Macronutriente

K

5,75 a

0,76 b

Ca

5,60 a

5,60 a

Mg

1,91 a

1,28 b

S

1,60 a

1,33 b

Médias seguidas por letras iguais na mesma linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Mann-Whitney p<0,05.
Segundo Lopes (1990) o alto teor de N nas folhas maduras pode estar associada à sua grande
demanda nas folhas, sendo este essencial e absorvido em grandes quantidades, já que está diretamente
ligado nos processos fotossintéticos. O N é necessário para todas as reações enzimáticas nas plantas,
como uma parte da molécula de clorofila está diretamente envolvido na fotossíntese, é também um
componente necessário das vitaminas, além de atuar nas reações energéticas (TAIZ et al., 2009).
Apesar de mais abundante nas folhas maduras e senescentes o N não foi o mais redistribuído,
demonstrando desta maneira a sua baixa capacidade de redistribuição. Porém, o K foi o mais
redistribuído (Tabela 3) e está relacionado à sua mobilidade na planta, pois este nutriente permanece na
forma iônica no interior do vegetal, sendo facilmente redistribuído com diferentes teores no interior da
célula ou tecido vegetal. Outro fator importante para a redistribuição do K nas plantas é o fato deste
estar 80% em forma solúvel nos tecidos vegetais. Cabe ressaltar que a lavagem de nutrientes que ocorre
nos vegetais é de grande importância visto que aumenta a ciclagem e a fertilização das camadas
superficiais do solo (MALAVOLTA, 1980).
Tabela 3 – Redistribuição de nutrientes de Euterpe edulis nas parcelas localizadas em um trecho na
Floresta Ombrófila Densa, Parque Nacional do Caparaó, ES.
Parcela
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
*Média

N
40,29
32,51
33,73
0,00**
11,58
40,29
32,51
23,03

P

K

65,34
67,44
74,27
48,97
62,55
65,34
67,44
63,71

87,44
88,57
89,91
82,53
86,25
87,44
88,57
86,94

%

Ca

Mg

S

-

42,88
54,83
48,62
19,54
0,00
42,88
54,83
32,18

27,12
10,40
36,90
0,00
6,67
27,12
10,40
15,94

*Média de redistribuição entre as parcelas. **Não houve redistribuição de nutriente.

A expressiva redistribuição do P pode também estar associada a um mecanismo da espécie de
suprir a demanda fisiológica em solos com baixa fertilidade. O P é um nutriente de alta mobilidade e
está ligado aos processos fisiológicos de fluxo energético pois, folhas novas demandam de grande
quantidade de energia, sendo assim ocorrendo a redistribuído das folhas em senescência para os tecidos
mais novos (MARSCHNER, 2002).
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O S apresentou a menor redistribuição em relação ao demais nutrientes, estudos mostram que
quando ligado a substâncias orgânicas, este possui facilidade de transporte, entretanto quando está na
forma iônica pode apresentar baixa mobilidade (SILVA et al., 1999; LARCHER, 2000).
As folhas maduras apresentaram correlação forte e positiva para Ca, S e forte negativa para K
em relação ao aumento de altitude, já para as folhas senescentes, o K apresentou correlação forte e
negativa, e moderadamente positiva para Mg. Com exceção do Ca que é imóvel nos tecidos vegetais,
em relação a redistribuição de nutrientes o coeficiente de correlação apresentou um padrão positivo de
acordo com o aumento de altitude, sendo de forte correlação para N e Mg e fraca para P, K, S. (Tabela
4).
Tabela 4 – Correlação de Pearson entre as altitudes das parcelas e o teor de macronutrientes de folhas
maduras e senescentes, e redistribuição para Euterpe edulis em um trecho na Floresta Ombrófila Densa,
Parque Nacional do Caparaó, ES.
Folhas
Maduras

N

P

K

Ca

Mg

S

-0,45*

-0,21

-0,75

0,87

0,48

0,71

Senescentes
Redistribuição

-0,08

-0,53

-0,89

-0,15

0,57

0,33

-0,72

-0,24

-0,31

-

-0,71

-0,42

*Coeficiente de Correlação de Pearson entre o teor de nutrientes e redistribuição com a altitude das
parcelas.
4. Conclusões
Para a espécie estudada o padrão do teor de nutrientes nas folhas seguiu o esperado, cujo os
maiores teores foram encontrados para N e K, e a redistribuição de nutrientes é afetada pelo gradiente
altitudinal.
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Resumo
A redistribuição de nutrientes é uma importante estratégia de ciclagem de nutrientes realizada
pelas plantas, pois garante que ela reduza a perda de alguns nutrientes, assim, permitindo o
desenvolvimento em ambientes com solos pobres, contudo pouco se conhece sobre este
mecanismo em espécies nativas da Floresta Atlântica. O presente estudo foi realizado em um
trecho da Floresta Ombrófila Densa, Parque Nacional do Caparaó, ES. O trabalho teve como
objetivo analisar os teores e a redistribuição de macronutrientes em folhas maduras e
senescentes de Vochysia thyrsoidea Pohl. e Vochysia bifalcata Warm. A coleta do material
(folhas senescentes e maduras) procedeu-se em outubro de 2013 realizando-se um mix de
folhas de mesma espécie e estágio vegetativo, assim, totalizando quatro amostras. Dos
macronutrientes, N, K e Ca obtiveram os maiores teores em folhas maduras, K foi o elemento
com maior redistribuição para ambas as espécies estudadas.
Palavras-chave: Retranslocação de nutrientes; ciclagem de nutrientes, Floresta Atlântica.

1. Introdução
A disponibilidade de nutrientes limita o crescimento e estoques de carbono das árvores em
ecossistemas florestais. De forma que a limitação de nutrientes pode ser avaliada por meio de medidas
da disponibilidade de nutrientes no solo vinculados aos teores de nutrientes nos tecidos vegetais
(VITOUSEK, 2004). De acordo com Chapin (1980), plantas que se desenvolvem em solos de baixa
fertilidade podem apresentar maiores teores de nutrientes nas folhas do que plantas de solos com boa
fertilidade. Esta questão, provavelmente, está relacionada ao desenvolvimento de mecanismos
estratégicos de conservação de nutrientes pela espécie vegetal (BREEMEN, 1995), preconizada pela
eficiência na utilização dos nutrientes pelas plantas.
Neste sentido, um importante mecanismo de aproveitamento de nutrientes é a ciclagem
bioquímica (redistribuição de nutrientes). A ciclagem bioquímica transfere determinado nutriente de
um órgão para outro, por exemplo, de uma folha fisiologicamente mais velha para uma folha nova
(SWITZER; NELSON, 1972).
Os teores de nutrientes da biomassa vegetal são influenciados principalmente pela idade da
folha e pela espécie florestal em questão. Assim, a idade está relacionada com a redistribuição dos
nutrientes para tecidos mais novos ou para drenos antes da senescência de tecidos mais velhos
(CALDEIRA; SCHUMACHER; RODRIGUES, 2002). Saur Nambiar e Fife (2000) afirmaram que
estudos de redistribuição de nutrientes para espécies coníferas e espécies decíduas perenes são
abundantes, em contrapartida, poucos são os que buscam avaliar a translocação em espécies folhosas
nativas. Ainda hoje, esta premissa é verdadeira, o que confere uma enorme lacuna de conhecimento a
cerca desta questão.
O Parque Nacional do Caparaó possui grande diversidade biológica, apesar de conter um solo
considerado pobre em nutrientes, com isso, este estudo pode evidenciar a dinâmica de duas espécies
florestais desse ecossistema. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo analisar os teores e a
redistribuição de macronutrientes em folhas maduras e senescentes de duas espécies arbóreas
presentes em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, sendo a Vochysia thyrsoidea e Vochysia
bifalcata.
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2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em um trecho da Floresta Ombrófila Densa localizada no Parque
Nacional do Caparaó. O Parque está localizado divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo,
com área total de 32.000 ha, e coordenadas 20º19’ - 20º37’ S e 41º43’ - 41º53’ W (MAZINE;
SOUZA, 2007) (Figura 1).
O clima da região enquadra-se no tipo Cwb, clima tropical de altitude/subtropical (ALVARES
et al., 2013). A temperatura média anual varia entre 19ºC a 22ºC, com temperaturas máximas
atingindo 25ºC e em cotas acima de 2000 m de altitude as mínimas registradas podem ser de até -4ºC.
A pluviosidade média varia entre 1.000 a 1.500 mm anuais, atingindo até 1.750 mm, sendo mal
distribuídas ao longo do ano, concentradas principalmente durante o verão.
A área do estudo encontra-se distante 2 km do distrito de Santa Marta, no município de
Ibitirama ES, na porção sul do Parque. O trabalho foi realizado em 4 das sete parcelas de 20 x 50 m
demarcadas para o estudo de serapilheira e fertilidade do solo realizado por Castro (2014), sendo
ambos os estudos inseridos do Projeto CNPq processo nº 475471/2011-3, intitulado Diversidade
Biológica e Funcional da Floresta Ombrófila Densa do Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo
(Tabela 1).

Figura 1 – Área de estudo no Parque Nacional do Caparaó: microbacia, hidrografia, e posição das
parcelas (Fonte: Castro, 2014).
O Parque apresenta relevo que varia entre fortemente ondulado a montanhoso, com solos em
sua maioria de baixa e média fertilidade (Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, Latossolo
Vermelho Distrófico e Argissolo Vermelho Amarelo Neossolo Regoítico Húmico Típico, Neossolo
Litólicos Húmico Típico, Organossolos Háplico Sáprico Tipico, e Cambissolos Húmicos Distróficos
Típicos, e Latossolo Amarelo Distrófico húmico) (RODRIGUES, 2011; EMBRAPA, 2013; CASTRO,
2014).
Tabela 1 – Altitude, declividade média e face de exposição das parcelas utilizadas para o estudo de
redistribuição de nutrientes em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do
Caparaó, ES. (Fonte: adaptado de Castro 2014).
Parcela

Altitude (m)

Declividade Média (%)

Face de exposição*

Espécie presente

P1

1.112

69,55

N/L

V. thyrsoidea

P3

1.302

75,00

NE

V. bifalcata

P4

1.319

75,00

L

V. thyrsoidea

P5

1.391

48,24

N

V. bifalcata

*N=Norte, L=Leste e NE=Nordeste.

As coletas das folhas maduras foram realizadas de acordo com o procedimento no estudo de
Caldeira et al (1999), coletando-se as folhas de ramos localizados em pontos ortogonais da parte
intermediária dos vegetais previamente selecionadas de três diferentes indivíduos por parcela. As
folhas senescentes foram coletadas sobre o solo logo abaixo da projeção da copa dos indivíduos. As
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coletas das folhas maduras e senescentes foram realizadas em outubro de 2013. As amostras foram
encaminhadas para o laboratório de Ecologia do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira em
Jerônimo Monteiro, ES e secas em estufa de circulação e renovação de ar a 65ºC até massa seca
constante. As amostras foram moídas em moinho do tipo Wiley, passadas em peneiras de malha 1,0
mm e enviadas para análise química de nutrientes no laboratório de Ecologia Florestal/UFSM
(TEDESCO et al., 1995; MIYAZAWA et al., 1999).
O cálculo para estimar a redistribuição dos nutrientes seguiu a fórmula proposta por Negi e
Sharma (1996) e adaptada por Chuyong, Newbery e Songwe (2000), que leva em consideração a
redistribuição do Ca como referência, por este ser um nutriente considerado imóvel na planta.
3. Resultados e Discussão
Observando o resultado das análises para o teor de macronutrientes do presente estudo tem-se
que para folhas maduras de V. thyrsoidea a ordem de teor foi N>K>Ca>Mg>S>P e para folhas
senescentes N>Ca>Mg>K>S>P, para V. bifalcata em folhas maduras N>Ca>K>Mg>S>P e para folhas
senescentes a ordem foi a mesma observada em V. thyrsoidea (tabela 2). A porcentagem de cada
macronutriente redistribuído em ambas as espécies seguiu a mesma ordem, K>P>N>Mg>S (tabela 3).
Tabela 2 – Teores médios de macronutrientes em folhas maduras e senescentes de Vochysia
thyrsoidea e Vochysia bifalcata em um trecho da Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do
Caparaó, ES.
Espécie

V. thyrsoidea

V. bifalcata

Macronutiente (g kg-1)

Folha

N

P

K

Ca

Mg

S

Maduras

13,67

0,62

4,33

3,24

2,02

0,90

Desvio padrão

0,44

0,05

0,12

0,22

0,13

0,11

Senescentes

9,52

0,24

1,59

3,42

1,61

0,86

Desvio padrão

0,15

0,01

0,03

0,12

0,15

0,05

Maduras

19,21

0,77

5,01

6,70

4,37

1,20

Desvio padrão

0,41

0,02

0,31

0,20

0,02

0,12

Senescentes

10,12

0,21

1,17

5,14

4,17

0,80

Desvio padrão

0,52

0,01

0,05

0,15

0,05

0,01

Tabela 3 – Redistribuição de nutrientes de Vochysia thyrsoidea e Vochysia bifalcata em um trecho da
Floresta Ombrófila Densa, no Parque Nacional do Caparaó, ES.
Espécie

Redistribuição do macronutriente (%)
N

P

K

Ca

Mg

S

V. thyrsoidea (P1/P4) *

33,96

64,02

65,08

-

24,54

1,44

V. bifalcata (P3/P5)

31,27

64,60

69,47

-

24,63

12,58

*P = parcela
A redução no teor dos nutrientes (N, P, K, Mg e S) nas folhas senescentes em relação as folhas
maduras confirmam a ocorrência de redistribuição destes nutrientes de tecidos fisiologicamente mais
velhos para os mais novos, pois diversos estudos em florestas nativas apresentam o mesmo
comportamento (CAI; BONGERS, 2007). O N foi o nutriente mais abundante nas duas espécies e em
ambos os estágios vegetativos das folhas, os valores nas folhas maduras estão dentro da faixa
nutricional adequada para o desenvolvimento de espécies florestais (12,0 - 50,0 g kg-1) (PREZOTTI,
2007). Em contrapartida, o P, foi o macronutriente com menores teores, o que pode ser justificado pelo
fato de ser um elemento pouco móvel nos solos tropicais (FURLANI, 2004) e disponível em pequena
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quantidade, devido à baixa fertilidade dos mesmos. Assim, ambas as espécies estudadas necessitam de
mecanismos eficientes na utilização deste elemento para suprir as suas demandas fisiológicas, que
pode ser observado pela alta eficiência na redistribuição deste elemento (64,02% em V. thyrsoidea e
64,60% em V. bifalcata).
Como o Ca está associado à lignificação das paredes celulares, este não é redistribuído para as
partes novas da planta, acumulando-se nos tecidos mais velhos (FURLANI, 2004), fato que pode ser
observado nas folhas de V. thyrsoidea. Contudo, o K, para ambas as espécies, foi o nutriente que teve
a maior redistribuição (65,08% em V. thyrsoidea e 69,47% em V. bifalcata) que pode ser explicado
pelo fato deste nutriente permanecer na forma iônica no interior do vegetal, sendo facilmente
translocado (MALAVOLTA, 1980). Porém, o S apresentou a menor redistribuição dentre os
macronutrientes, para as duas espécies. Lancher (2000) classifica o S na sua forma iônica como tendo
mobilidade restrita, corroborando com os resultados encontrados neste estudo. O Mg foi o
macronutriente com a segunda menor redistribuição para as espécies, com um valor considerável
(24,54% em V. thyrsoidea e 24,62% em V. bifalcata). Lanc classificou o MG como tendo mobilidade
restrita, por sua vez, Malavolta (2006) relata como móvel. Esta contradição entre estudos acerca da
mobilidade do Mg ocorre porque ela varia entre espécies (MALAVOLTA, 2006).
4. Conclusões
O N apresentou maior teor nas folhas maduras e senescentes de ambas às espécies, seguidas
pelo K e Ca. O teor de todos os nutrientes nas folhas maduras de V. bifalcata foi mais elevado do que
nas folhas de mesmo estágio em V. thyrsoidea e a redistribuição foi maior em K e P, respectivamente,
para as duas espécies estudadas.
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Resumo
Khaya senegalensis, popularmente conhecida como mogno africano, é uma espécie oriunda
de florestas equatoriais com ampla distribuição e valorização econômica, cultivos sob manejo
sustentável da espécie estão sendo cada vez mais impulsionados em diversas partes do mundo.
Estudos recentes apontam um aumento gradativo da temperatura do ar da superfície terrestre,
como consequência há aumento também na temperatura dos solos. Uma vez que pouco se
conhece à cerca das respostas fisiológicas da espécie,quando submetidas a diferentes condições
microclimáticas, principalmente as variações de temperatura e radiação, objetivou-se por meio
desta pesquisa avaliar o efeito do aumento da temperatura do solo nas trocas gasosas de plantas
jovens de mogno africano. As plantas foram submetidas a tratamentos de temperaturas iguais a
25 °C, 28 °C, 30 °C e 40 °C, com cinco repetições cada. As análises de trocas gasosas tiveram
reduções nas taxas de assimilação liquida de carbono, condutância estomática e concentração
interna de CO2, em médias de 54,5%, 51,8% e 13,5%, respectivamente. Na transpiração
ocorreu aumento médio de 54,5% e na temperatura da folha ocorreu aumento de 27,5%, em
resposta ao aumento da temperatura do solo. Analisando os resultados expostos, nota-se que de
maneira geral que as temperaturas do solo acima de 30 °C prejudicaram as trocas gasosas, em
especial a assimilação liquida de carbono das plantas jovens de K. senegalensis.
Palavras-chave: Estresse térmico; Essência florestal; Curva de Luz; Fotossíntese.

1. Introdução
O Mogno africano (Khaya senegalensis A. Juss) é uma espécie arbórea pertencente à família
Meliaceae, monóica, de porte mediano, atinge de 30 até 35 metros de altura e alcança até 250
centímetros de diâmetro, o fuste tem entre 10 e 16 metros (PINHEIRO et al., 2011). Devido à beleza
da árvore e a qualidade da madeira o mogno africano tem sido introduzida em várias partes do mundo
em paisagismo e cultivos florestais homogêneos (ARNOLD et al., 2004).
Estudos do clima, pertinentes às condições climáticas futuras, alertam para substanciais
mudanças de temperatura, com um indício de aumento da irradiância solar global e da temperatura do
ar em toda a superfície do planeta Terra (CARDOSO; JUSTINO, 2014). O aumento gradativo da
temperatura atmosférica está se tornando um fator preocupante, principalmente em regiões de clima
tropical e equatorial (IPCC, 2013). O desenvolvimento de uma planta é afetado por vários fatores
ambientais, entre eles está radiação solar e a temperatura do ar (LARCHER, 2000). A variação da
temperatura do solo é influenciada principalmente pelos elementos meteorológicos: irradiância solar
global, temperatura do ar, nebulosidade, chuva e vento (PEREIRIA, ANGELOCCI; SENTELHAS,
2002).
A compreensão dos processos fisiológicos subjacentes aos efeitos provocados pelo aumento
da temperatura solo e os mecanismos de adaptação e aclimatação de plantas a esse tipo de variação
ambiental é de grande importância, uma vez que explicitam como tais condições ambientais limitam
ou não o desenvolvimento da planta. Diante do exposto e o pouco conhecimento das respostas
fisiológicas do mogno africano sob diferentes condições microclimáticas, principalmente as variações
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de temperatura e radiação, objetivou-se por meio desta pesquisa analisar o efeito do aumento da
temperatura do solo nas trocas gasosas e na curva de resposta da fotossíntese à radiação em plantas
jovens de mogno africano.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das
Almas - BA, situado a 12°39'28'' de Latitude Sul e 39°04'55'' de Longitude Oeste a 220 m de altitude.
Segundo a classificação de KÖPPEN (KÖPPEN; GEIGER, 1928) possui clima tropical quente e
úmido com temperatura média anual de 24,2 ºC e umidade relativa de 80%. Plantas jovens de mogno
africano, com aproximadamente 90 dias da semeadura, condicionadas em viveiro com 36% de sombra
e fotoperíodo natural (7 horas), foram selecionadas para se observar o efeito da temperatura do solo
sob as taxas fotossintéticas. A seleção foi realizada com base na uniformidade em altura e número de
folhas e de folíolos.
Para as respostas das trocas gasosas ao aumento da temperatura do solo, as plantas foram
removidas do viveiro, irrigadas diariamente e deixadas por 48 horas a céu aberto antes da realização
do estudo. Em todos os estudos foram utilizadas cinco plantas sendo que cada uma foi considerada
uma repetição. Foram realizados cinco estudos onde cada muda foi submetida às quatros temperaturas
por um período de 30 minutos. As mudas foram ensacadas e submetidas a um banho-maria para
manter a temperatura do solo (Ts) em 25 ºC, 28 ºC, 30 ºC e 40 ºC. A temperatura do solo (Ts) e da
água foi monitorada com termômetros digitais. Houve coerências entre a temperatura do solo e da
água do banho-maria. Para medir as taxas fotossintéticas utilizou-se o folíolo apical da folha madura
mais recente. As medições de tocas gasosas foram realizadas com um analisador de gases por
infravermelho (IRGA), modelo LCpro+ (ADC, England –UK).
Para as curvas de resposta a radiação as plantas foram transportadas para o laboratório,
irrigadas e após 48 horas o estudo foi realizado. Para tanto utilizou-se os fluxo de: 1740 µmol.m-2.s-1,
1523µmol.m-2.s-1, 870 µmol.m-2.s-1, 653 µmol.m-2.s-1, 435 µmol.m-2.s-1, 218µmol.m-2.s-1,87 µmol.m-2.s1
, 44 mol.m-2.s-1 e 0 mol.m-2.s-1. O tempo de resposta foi de três minutos, com medição de um
minuto por intervalo.
3. Resultados
A assimilação líquida de carbono (A) das plantas jovens de mogno africano diminuiu com o
aumento da temperatura do solo. As taxas de assimilação líquida de carbono foram em média de 8,86
µmol m-2 s-1, 7,28 µmol.m-2.s-1 , 5,56 µmol.m-2.s-1 , 4,03 µmol.m-2 s-1, para as temperaturas do solo de
25°C, 28°C, 30°C e 40°C respectivamente. Houve uma diminuição nas taxas de assimilação líquida de
carbono (A) a partir do aumento da temperatura do solo (Figura 1A).
A melhor faixa temperatura do solo, para a assimilação de carbono foi entre 25 °C e 28 °C
(Figura 1A), onde a taxa fotossintética foi máxima. Alcançaram seus níveis mais altos 8,86 µmol.m-2.s1
e 7,28 µmol.m-2.s-1 respectivamente, com concentração de CO2 interno (Ci) máximo de 322,47 ppm à
28 °C, sendo bem próximo ao valor do Ci à 30 °C (Figura 1E).
As plantas jovens de mogno africano tiveram transpiração (E) com valores de 4,20 mol.m-2.s-1,
4,30 mol.m-2.s-1, 5,55 mol.m-2.s-1 e 6,49 mol.m-2.s-1 para temperatura do solo 25 °C, 28 °C, 30 °C e 40
°C respectivamente (Figura 1B).
A temperatura foliar aumentou de 35,89 °C para 45,75 °C quando houve o aumento da
temperatura do solo de 25° C para 40 °C(Figura 1 D). O aumento da temperatura da folha causou
redução na condutância estomática (gs) de 0,27 mol.m-2.s-1 em Ts 30 °C para 0,13 mol.m-2.s-1 em Ts
40°C (Figura 1 C).
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Figura 1. Curva de resposta da fotossíntese (A), transpiração (B), condutância estomática(gs) (C),
temperatura da folha (D), concentração de carbono interno (E) e radiação (F) de plantas jovens de
Khayan senegalensis submetidas a quatro temperaturas de solo. Representando as médias dos dados de
cinco repetições e as barras verticais os desvios padrões.UFRB (Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia, Cruz das Almas - BA)

840

As taxas de assimilação liquida de carbono, condutância estomática e concentração interna de
CO2 tiveram reduções médias de 54,5%, 51,8% e 13,5% respectivamente, já na transpiração houve um
aumento médio de 54,5%, assim como na temperatura da folha ocorreu aumento de 27,5%, em
resposta ao aumento da temperatura do solo.
As respostas de curvas de luz demonstraram que as radiações fotossinteticamente ativa
saturante para o mogno está entre 450 e 1000 µmol.m-2.s-1 em tratamentos com solo a 25 °C e entre
450 e 870 µmol.m-2.s-1 para tratamentos com solo a 40 °C, sendo considerados o ponto de
compensação luminosa, já as radiações acima e abaixo destes pontos causa o decréscimo da taxa
fotossintética (A) (Figura 2).

Figura 2.Curva de resposta à luz de plantas de mogno submetidas a tratamentos de temperatura do
solo de 25 °C e 40 °C. UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas - BA)
4. Discussão
A diminuição da fotossíntese (A) observada quando a temperatura do solo estava 40°C, pode
ser atribuída à redução da condutância estomática (gs) (DIAS; MARENCO, 2006) observada nos
resultados. O decréscimo da gs das plantas de mogno africano pode ser devido ao aumento do DPV, à
diminuição do potencial hídrico foliar ou à combinação de ambos os fatores, sem excluir o efeito da
irradiância. Resultados semelhantes foram encontrados em trabalhos com outras espécies arbóreas;
como por exemplo; Tatagiba et al. (2007) em eucalipto e Cordeiro (2012) em mogno brasileiro,
jatobá e ipê-amarelo.
O aumento da transpiração na condição de 40 °C possivelmente aconteceu devido ao aumento
da diferença de concentração do vapor d’água entre a folha e atmosfera. Pois, segundo Sousa et al.
(2011), uma vez que a temperatura se eleva, a transpiração aumenta até que haja uma regulação
estomática (fechamento dos estômatos), o que leva à diminuição do carbono interno. Este fato fica
mais evidente, quando se observa que os valores de gs e Ci diminuem quando a temperatura do solo
chega a 40ºC em uma tentativa de evitar a perda excessiva de água e assim reduzir a temperatura
foliar.
O declínio de A, também pode ser atribuído a fotoinibição que é um processo fisiológico
caracterizado pela redução lenta e reversível da fotossíntese como resultado da exposição à luz solar
plena, neste caso, já que a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) observada durante o experimento
foi superiora 1500 µmol.m-2.s-1 maior do que a requerida para saturar a fotossíntese em espécies de
crescimento rápido aclimatadas ao sol, tais como Swietenia macrophylla, Ochroma pyramidal e
Cedrela odarata (MARENCO et al., 2001; MARRUYAMA et al., 2005).
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5. Conclusões
De forma geral temperaturas do solo acima de 30 °C prejudicaram as trocas gasosas das
plantas jovens de K. senegalensis. A fotossíntese dessa espécie é especialmente sensível a
temperaturas do solo acima de 30 °C, uma vez que ocorrem decréscimos nas taxas fotossintéticas
quando a temperatura do solo atinge 30 ºC ou mais.
O melhor desempenho fotossintético nas plantas jovens de K. senegalensis ocorreu com a
temperatura do solo entre 25-28 ºC.
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Resumo
O Cedro Australiano (Toona ciliata M. Roem. Var. australis), apesar de apresentar poucas
pragas específicas, os plantios de Cedro Australiano têm, nos últimos anos, sofrido com o
ataque de algumas pragas como os Psilídeos ”(QUEIROZ et al., 2013), formigas cortadeira,
cupins de madeira seca, besouros serradores entre outras. Este trabalho tratará especificamente
da espécie Grillus assimilis (Fabricius, 1775).O objetivo deste trabalho é noticiar a ocorrência
de Grillus assimilis, bem como descrever os danos causados por esse inseto as arvores e aos
produtos da espécie Cedro Australiano (Toona ciliata) em Viçosa-MG. Os dados para a
elaboração deste trabalho foram coletados no viveiro florestal do Instituto Estadual de Florestas
(IEF) na cidade de Viçosa-MG, às margens da rodovia MG-280, onde foram feitas visitas nos
dias 08/06/2016 e 11/06/2016 a um lote de mudas de Cedro australiano (Toona ciliata)
destinadas ao fomento florestal com idade de aproximadamente 60 dias. Avaliou-se a
“incidência” dos insetos e a “severidade” dos danos causados. Durante as vistorias realizadas
no viveiro do IEEF, foi constatada a presença de Grillus assimilis causando danos às folhas,
ponteiros, caules e raízes com incidência do inseto em 36,75% das mudas examinadas.
Conclui-se que tal espécie daninha causa importantes danos á produção de mudas, podendo
gerar grandes perdas silviculturais e econômicas para a produção de mudas dessa espécie na
região de Viçosa-MG.
Palavras-chave: Grillus assimilis, Hypsipyla grandella, pragas.

1. Introdução
O Cedro Australiano (Toona ciliata M. Roem. Var. australis), pertencente a família Meliaceae,
é uma essência florestal arbórea de grande porte, podendo chegar aos 50 metros de altura e a 1,5
metros de diâmetro, sendo nativa da Austrália tropical, Índia e sudeste asiático (QUEIROZ et al.,
2013). Devido a similaridade das condições climáticas de sua região de ocorrência natural com as
condições encontradas no Brasil, principalmente na região sudeste (LAMPRECHT, 1990; PINHEIRO
et al.,2006), e das excelentes características tecnológicas de sua madeira, que por sua vez são muito
parecidas com as das meliáceas nativas (principalmente as do gênero Cedrela), tal espécie tem sido
amplamente utilizada em empreendimentos florestais para fins de produção de madeira para a
indústria moveleira (QUEIROZ et al., 2013) e para a produção de painéis compensados (ALBINO et
al., 2011), desempenhando importância econômica crescente no cenário florestal brasileiro.
Os insetos representam o maior grupo conhecido de seres vivos, com cerca de 820000
espécies descritas em todo o mundo (TRIPLEHORN e JOHNSON 2005), que, por suas complexas
interações com o meio, ocupam papel de destaque em estudos de ecossistemas (BARBOLA et al.,
2007). Em ambientes florestais, sejam naturais ou cultivados, os insetos são de suma importância, uma
vez que estes podem atuar como inimigos naturais de outros que são considerados daninhos,
auxiliando na manutenção do equilíbrio populacional, mantendo o numero de indivíduos abaixo do
Nível de Dano Econômico (NDE). Sendo assim, o manejo correto das populações destes insetos é vital
para a sustentabilidade desses ambientes.
No Brasil, onde o cedro australiano tem sido plantado com cada vez mais frequência, poucas
pragas específicas são conhecidas atualmente (QUEIROZ et al., 2013). Um exemplo clássico de
resistência dessa espécie, como citado pela empresa Bela Vista Florestal, é a ineficiência do ataque da
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broca das Meliaceae (Hypsipyla grandella), nunca tendo sido registrado danos desse inseto florestal
daninho a essa espécie no brasil.
Apesar de apresentar poucas pragas específicas, os plantios de Cedro Australiano têm, nos
últimos anos, sofrido com o ataque de algumas pragas como os Psilídeos (QUEIROZ et al., 2013),
formigas cortadeira, cupins de madeira seca, besouros serradores entre outras, sendo que os Pslideos
(Mastigimas anjosi) são tidos atualmente como a espécie mais daninha a essa cultura. Este trabalho
tratará especificamente da espécie Grillus assimilis (Fabricius, 1775), vulgarmente conhecido como
Grilo-preto, que apesar de nunca ter sido citado como daninho ao cedro-astraliano, tem causado danos
a essa espécie no município de Viçosa-MG. A tabela 1 traz algumas espécies reconhecidamente
daninhas a cultura de T. ciliata.
TABELA 1: Espécies conhecidamente daninhas a cultura do Cedro-australiano (Toona ciliata
M. Roem. Var. australis).
Inseto:

Estados em
que ocorrem

Descrição do
dano causado

Atta sexdens
rubropilosa (Forel),
1908 (Hymenoptera:
Formicidae)

Es, Gb, Go,
MG, MT, Pr,
Rj, SP.

Corte em meia-lua
das folhas,
ponteiros cortado,
folhas cortadas e
picotadas.

Atta laevigata F.
Smith 1858
(Hymenoptera:Formic
idae)

Al, Am, Ba,
Ce, Go, Ma,
MG, MT, Pa,
Pe, Pr, Rj,
PP.
Am, Ba, ES,
MG, Pa, Pr,
RJ, RS, SC,
SP.
Am, Gb, MG,
Pa, Pe, Pr,
RJ, RS, SC,
SP.
MG

corta e carrega
pedaços de flores e
de folhas.

Oncideres saga,
Dalman,1823
(Coleoptera
Cerambicidadae)
Oncideres dejeanii
Thomson 1868
(Coleoptera
Cerambicidadae)
Mastigimas anjosi
Burckhardt et al.
(Hemiptera,
Psylloidea),
Cryptotermes brevis
Walker, 1853
(Isoptera:Kalotermitid
ae)

RJ, SP.

Grupo a
que
pertence
Cortadeiras

Fonte

Cortadeiras

(ARNHOLD, A.;
MAGISTRALI. I. C.;
ANJOS, N., 2013.)

Roleta galhos e
ramos.

Serrador

Roleta galhos e
ramos.

Serrador

Margens dos
folíolos enroladas
e os folíolos
deformados,
clorose, manchas e
necrose.
Interior de peças
ocas.

Sugador

(SILVA, A.G.A. et al.,
1968.)
(CORDEIRO, G.; ANJOS,
N.,2007.)
(SILVA, A.G.A. et
al.,1968. )
(CORDEIRO, G.; ANJOS,
N., 2009)
(QUEIROZ, D. L. de;
BURCKHARDT, D.;
ANJOS, N., 2013.)

Broqueador

(SILVA, A.G.A. et al.,
1968.)
(ANJOS, N. et al., 2008.)

(SILVA, A.G.A. et al.,
1968.)
(DE CASTRO SILVA, J.
et al., 2004.)
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O objetivo deste resumo é avaliar a ocorrência de Grillus assimilis (Fabricius, 1775), bem
como descrever os danos causados por esse inseto as arvores e aos produtos da espécie Cedro
Australiano (Toona ciliata M. Roem. Var. australis) em Viçosa-MG.
2. Material e Métodos
Os dados para a elaboração deste trabalho foram coletados no viveiro florestal do Instituto
estadual de Florestas (IEF) na cidade de Viçosa-MG, às margens da rodovia MG-280, onde foram
feitas visitas nos dias 08/06/2016 e 11/06/2016 a um lote de mudas de Cedro australiano (Toona
ciliata M. Roem. Var. australis) destinadas ao fomento florestal com idade de aproximadamente 60
dias.
Nas visitas foram levantados dados referentes as mudas com os funcionários do local.
Avaliou-se também a “incidência” dos insetos e a “severidade” dos danos causados. Sendo assim,
tratou-se como incidência a frequência, em porcentagem, de mudas com a presença do inseto daninho.
Como severidade, considerou-se a frequência de mudas com estragos causado pelo referido inseto
daninho, sendo atribuídas Nota = 0 (não sendo encontrado nenhum tipo de dano, estrago ou injúria),
Nota = 1 (caso encontrado pelo menos um pequeno dano à muda, seja na parte aérea ou ao sistema
radicular), Nota = 5 (se houver muitos estragos) e Nota = 3 (caso seja uma situação intermediária ou
que gere dúvida entre a nota 1 e 5).

3. Resultados e Discussão
O inseto encontrado foi identificado pelo professor Norivaldo dos Anjos, como sendo a
espécie Grillus assimilis (Fabricius, 1775), popularmente denominada como grilo preto.
Em relação a espécie aqui relatada, ainda nunca havia sido constatada a presença desta como
daninha à cultura do Cedro-australiano em Viçosa , fato este que justifica a importância deste trabalho
para a cultura neste município.
Durante as vistorias realizadas no viveiro do IEEF, foi constatada a presença de Grillus
assimilis causando danos às folhas, ponteiros, caules e raízes com incidência do inseto em 36,75% das
mudas examinadas. No momento da primeira visita, algumas mudas já apresentavam danos, e em
alguns casos não havia sequer vestígios da muda no tubete, sendo assim, tais mudas foram
desconsideradas nos cálculos de incidência e severidade. Foram avaliadas um total de 384 tubetes,
destes foram desconsiderados pelos motivos já mencionados, 82 tubetes. Caso as mudas fossem
comercializadas, considerando preço unitário de 4 R$, e tomando como base parara o calculo de perda,
a severidade média, estima-se para as mudas avaliadas (302) um prejuízo de 252 R$.

Local/quantidad
e

Datas

Viveiro IEF
(n-302)

08/06/2016
11/06/2016

Parte atacada, estrago
causado, perdas e
prejuízos
Folhas e ponteiros
danificados, danos ao
sistema radicular,
amarelecimento das
folhas. Perda = 63 mudas,
prejuízo = 252 R$

Incidênci
a média

Severidade
média

36,75%

0 = 63,25%
1 = 15,89%
3 = 8,28%
5 = 12,58%

Danos

É importante mencionar que os danos descritos neste trabalho, foram causados pela fase
juvenil do inseto em questão, e que este, Grillus assimilis (Fabricius, 1775), é um inseto mastigador
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pertencente a ordem Orthoptera e a família Gryllidae. Afim de que se obtenham resultados mais
consistentes sobre a ação daninha deste inseto a cultura do Cedro-astraliano em Viçosa, sugere-se que
o acompanhamento seja feito imediatamente após a germinação das mudas, para que se possa garantir
que os danos tenham sido causados pelo inseto de interesse.
4. Conclusões
Apesar de não ser citado com espécie de importância daninha à cultura do Cedro-astraliano
pela literatura, os resultados obtidos permitem concluir que a espécie Grillus assimilis é daninha à
esta, e que os valores de incidência e severidade média poderiam ser maiores se o monitoramento
fosse feito desde o Germinação. Portanto, pode-se concluir que tal espécie daninha causa importates
danos á produção de mudas, podendo gerar grandes perdas silviculturais e econômicas para a
produção de mudas dessa espécie na região de Viçosa-MG.
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Resumo
A utilização de compostos orgânicos na produção de mudas é uma das alternativas para viabilizar e
estimular a coleta e o tratamento de resíduos agroindustriais e urbanos. Neste trabalho objetivou-se
avaliar a utilização do composto produzido a partir dos resíduos bovinos de abatedouros comerciais na
composição de substratos para produção de mudas de Neem. O experimento foi conduzido em DIC,
composto por dez tratamentos, sendo eles: T1: 100% do substrato comercial (SC); T2: 100% SC +
adubo; T3: 25% de composto bovino (CB) + 75% SC; T4: 50% CB e 50% SC; T5: 75% CB + 25%
SC; T5: 100% CB; T7: 25% composto bovino enriquecido com fosforita e enxofre (CBE) + 75% SC;
T8: 50% CBE + 50% SC; T9: 75% CBE + 25% SC; T10: 100% CBE. Não houve germinação nos
substratos com presença de CBE. Obteve-se média de 73% de sobrevivência nos demais tratamentos.
Para a área foliar e matéria seca da parte aérea, o ganho máximo obtido foi entre 65 e 75% do
composto bovino. Para matéria seca do sistema radicular e índice de qualidade de Dickson houve
incrementos à medida que a proporção do composto bovino foi aumentada. O desempenho dos
tratamentos com o composto bovino foi inferior ao tratamento utilizando 100% do substrato comercial
+ adubo. Os tratamentos que tiveram em sua composição o composto bovino apresentaram menor
curvatura do torrão após a extração do recipiente. A qualidade das mudas de Neem produzidas foi
positivamente influenciada pela adição do composto bovino ao substrato.

Palavras-chave: Qualidade de mudas; Resíduos orgânicos; Qualidade do torrão.

1. Introdução
A compostagem tem se mostrado a principal alternativa de transformação de resíduos
orgânicos agroindustriais e urbanos. O desafio é a destinação do composto para viabilizar e estimular a
coleta e tratamento do material orgânico, enquadrando-se na lei 12.305/10, que institui a política
nacional de resíduos sólidos.
A aplicação do composto orgânico na produção de mudas é uma dessas alternativas. Os
compostos orgânicos podem atender plenamente à demanda por substratos em sistemas orgânicos de
produção, que impedem o uso de fertilizantes sintéticos de elevada solubilidade (Leal et. al, 2007).
Em relação ao seu aproveitamento tem-se que a agricultura de cunho familiar emprega
variados substratos orgânicos em seu processo de produção. Muitos deles, não apresentam níveis
adequados de nutrientes para as plantas cultivadas. O sangue pode ser uma alternativa de
enriquecimento, uma vez que possui uma grande porcentagem de proteína bruta (Pichek et al. 2014).
Visando à composição e qualidade do substrato para desenvolvimento e crescimento de mudas
de espécies variadas, encontram-se na literatura trabalhos que buscam verificar o potencial de uso de
biossólidos e diferentes resíduos industriais visando à adequação do mesmo neste segmento bem como
a economia de fertilizantes, além dos benefícios ambientais. Trigueiro e Guerrini (2003) utilizando
lodo doméstico e industrial obtido pelo processo de digestão anaeróbica na composição de substrato
para produção de mudas Eucalyptus grandis, verificou que as proporções de 40 e 50% do biossólido
em mistura com casca de arroz carbonizada contribuiu para produção satisfatória das mudas da
espécie, entretanto, doses superiores a 70% foram prejudiciais ao desenvolvimento das mesmas. Para o
crescimento inicial de mudas de aroeira, Nóbrega et al. (2007) utilizou resíduo doméstico higienizado
pelo processo de solarização na composição do substrato, e pode observar que o biossolido foi capaz
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de fornecer quantidade adequada de nutrientes para as mudas. Caldeira et al. (2012), empregando na
produção de mudas de Tectona grandis substrato composto por proporções de lodo de esgoto
doméstico e substrato comercial, constataram que a utilização do biossólido proporcionou melhor
qualidade das mudas, sendo recomendada a utilização de mais de 60% do mesmo, associado ao
substrato comercial. Silva et al.(2013), objetivando a produção de mudas da palmeira Syagrus
coronata (Mart.) Becc, com doses de resíduo lácteo, areia e solo como substrato, observaram que com
o aumento das doses do resíduo houve diminuição da altura e volume de raiz.
A árvore Neem cresce bem em áreas de clima tropical e subtropical. É uma planta pertencente
à família Meliaceae, sendo conhecida pelo nome botânico Azadirachta indica A. Juss. Apesar dos
efeitos de produtos à base do Neem serem bastante conhecidos no controle de insetos, podem também
influenciar outros organismos como os nematóides (uma das pragas mais devastadoras na agricultura),
caramujos (especialmente Biomphalaria glabrata, auxiliando no controle da esquistossomose),
crustáceos (que prejudicam culturas de arroz por utilizarem as mesmas fontes de nitrogênio), viroses
de plantas e fungos (Mossini S.A.G & Kemmelmeier C. 2005).
Com o objetivo de avaliar a utilização do composto orgânico produzido a partir dos resíduos
bovinos de abatedouros comerciais na composição de substratos para produção de mudas, foram
utilizadas sementes de Neem em diferentes proporções de composto orgânico, comparadas ao
substrato comercial com e sem adubação complementar.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Unidade de Apoio à Pesquisa (UAP) da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). O experimento foi conduzido no período de
junho de 2015 a fevereiro de 2016, em casa de vegetação, com cobertura plástica (filme agrícola
150 μm), tela de nylon de 30% (Sombrite®) com sistema de irrigação por microaspersão, localizada
na latitude 21º19’23’’ (S) e longitude 41º19’41’’ (W), no município de Campos dos Goytacazes-RJ.
As plantas de Neem foram obtidas por semeadura direta em tubetes cônicos de polipropileno
com capacidade de 180 cm3, preenchidos com diferentes substratos, em tratamentos dispostos em
delineamento inteiramente casualizado (DIC). Inicialmente, o experimento foi composto por dez
tratamentos, com quatro repetições de doze plantas. Os tratamentos foram: T1: 100% do substrato
comercial (SC); T2: 100% SC + adubo; T3: 25% de composto bovino (CB) + 75% SC; T4: 50% CB e
50% SC; T5: 75% CB + 25% SC; T5: 100% CB; T7: 25% composto bovino enriquecido (CBE) +
75% SC; T8: 50% CBE + 50% SC; T9: 75% CBE + 25% SC; T10: 100% CBE. Como não houve
germinação em nenhum dos tratamentos com o CBE, foram considerados apenas os tratamentos com
CB para as análises.
O substrato comercial utilizado foi o específico para espécies florestais a base de cascas de
pinus decompostas (Basaplant). O composto bovino foi produzido pela empresa GR Agrária, sendo
feito de maravalha (poda de árvores trituradas) e sangue bovino, oriundo de abatedouros comerciais.
O composto enriquecido é um composto bovino, acrescido de 30% de fosforita (fosfato natural
de rocha) e 5% de enxofre. O adubo utilizado em T2 foi Osmocote® de formulação 15-09-12.
Aos 60 dias após a semeadura, foi avaliada a sobrevivência das mudas (SOB). Aos 8 meses
após a semeadura, as mudas foram avaliadas quanto a altura (H) e o diâmetro a altura do colo (DAC),
com o auxílio de uma régua milimetrada e paquímetro digital, respectivamente. Logo após, foram
selecionadas três plantas de altura mediana, de cada repetição para determinação da área foliar (AF),
por meio do medidor de área foliar eletrônico de bancada (LI-3000, LI-COR). O sistema radicular foi
separado da parte aérea e submetido ao processo de lavagem em água corrente para retirada do
substrato, com a utilização de peneiras de malha fina para retenção das raízes.
Para determinação da massa seca, o sistema radicular (MSSR) e a parte aérea (MSPA) foram
colocados em sacos de papel, identificados e levados para estufa de circulação forçada de ar, a 65°C,
por 72 horas. Após secagem, o material foi pesado em balança analítica, para determinação da massa
seca da parte aérea e do sistema radicular.
Para determinação do índice de qualidade de Dickson (1960), foi utilizada a equação a seguir:
IQD= MST/(H/DC)+(MSPA/MSSR)
Em que: IQD – índice de qualidade de Dickson; MST – Massa seca total; H- Altura da planta; DC –
Diâmetro do coleto; MSPA – Massa seca da parte aérea; MSSR – Massa seca do sistema radicular.
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O torrão foi avaliado de acordo com a metodologia proposta por Padovani (2006), sendo
avaliada a extração, agregação e curvatura. Para estas variáveis, foram atribuídas notas de 1 a 5, sendo
1 ruim, 3 médio e 5 ótimo.
Os dados foram analisados por meio da análise de variância e as diferenças foram submetidos
à ajustes de regressão, sendo consideradas como testemunha, para os ajustes de regressão as mudas
produzidas em substrato sem adubação.
3. Resultados e Discussão
Aos 60 dias após a semeadura, foi constatado que não houve germinação de sementes nos
tratamentos que receberam composto bovino enriquecido com fosforita (30%) e enxofre (5%),
havendo a necessidade de melhor caracterização deste composto e das misturas, sendo estes
tratamentos desconsiderados para as análises seguintes. Trigueiro e Guerrini (2003), testando o uso de
biossólido como substrato para produção de mudas de eucalipto, observaram que o tratamento que
recebeu 80% de lodo de esgoto e 20% de casca de arroz carbonizada, foi extremamente prejudicial à
germinação de sementes e à sobrevivência das mudas por ocasião da expedição, devido à baixa
quantidade de macroporos e à alta densidade aparente, entre outros.
Considerando então, apenas os tratamentos que germinaram, houve em média 73% de
sobrevivência das mudas de Neem, não havendo diferença estatística entre os mesmos.
Os valores biométricos obtidos foram baixos para espécie. Entretanto, na comparação entre os
tratamentos, observou-se comportamento quadrático para a altura e AF (Figura 2), sendo os maiores
valores observados entre 65 e 75% do composto bovino, associado ao substrato comercial. Os valores
de AF e MSPA e MSSR foram menores nas mudas dos tratamentos com o composto bovino em
comparação com aquelas produzidas em 100% do substrato comercial + adubo.
Não houve efeito dos tratamentos sobre o diâmetro do colo das mudas, que apresentaram em
média 2,88mm, aos 8 meses.
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Figura 2. Efeito das proporções de substrato comercial associado ao composto bovino (SC + CB) e do
substrato comercial + adubo (100% SC + A) na produção de mudas de Azadirachta indica sobre a
Altura, diâmetro do colo (DC), área foliar (AF), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca do
sistema radicular (MSSR) e o índice de qualidade de Dickson (IQD).
Houve incremento dos valores de MSPA, MSSR e IQD, em função do aumento do percentual
de CB no substrato. Entretanto, observa-se que as mudas produzidas em 100% de substrato comercial
+ adubo foram superiores aos tratamentos utilizando o composto bovino.
Não houve efeito dos tratamentos sobre o número e comprimento de raízes produzidas pelas
mudas nos diferentes substratos.
Pichek et al. (2014), utilizando composto orgânico com sangue bovino na cultura do milho
verde concluíram que, o sangue bovino possui grande capacidade de enriquecimento em nitrogênio,
fósforo e potássio para os substratos orgânicos destinados a compostagem, trazendo benefícios par a
cultura.
Para Fonseca et al.(2000), os parâmetros morfológicos e a relação entre eles não devem ser
avaliados individualmente a fim de se determinar o padrão de qualidade das mudas, uma vez que
plantas vigorosas podem não ser selecionadas, desta forma o índice de qualidade de Dickson (IQD) é
um bom indicador da qualidade das mudas, pois considera diversos parâmetros e as relações entre os
mesmos, com destaque para o vigor do sistema radicular das plantas. Considerando este índice, a
presença do composto bovino beneficiou o substrato comercial puro, entretanto, a adubação se
mantem necessária para que as mudas atinjam seu potencial de crescimento.
Para a extração e a agregação do torrão, não houve diferença entre os tratamentos (Tabela 1),
indicando que as mesmas não foram afetadas pelas diferentes proporções do composto no substrato.
Tabela 1 – Parâmetros de extração, agregação e curvatura do torrão formado.
Tratamentos
Extração
Agregação
Curvatura
SC:CB (%)
100:0
4,67 a
5,00 a
3,33 b
100:0 + A
4,67 a
4,92 a
5, 00 a
75:25
4,92 a
4,83 a
4,67 a
50:50
4,58 a
4,67 a
4,33 a
25:75
4,58 a
4,58 a
4,83 a
0:100
4,58 a
4,58 a
4,75 a
CV (%)
7,34
6,44
6,95
Onde: SC – Substrato comercial; A – adubo de liberação lenta; CB – Composto bovino. Médias seguidas de
mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade.

Os tratamentos que tiveram em sua composição o composto bovino, até mesmo nas menores
proporções, apresentaram menor curvatura do torrão após a extração do recipiente, em relação ao
tratamento com 100% de substrato comercial. Entretanto, a presença do adubo no substrato comercial
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puro resultou em mudas cuja curvatura do torrão não diferiu dos demais tratamentos, provavelmente
em função do desenvolvimento mais intenso das raízes.
Trigueiro e Guerrini (2003), avaliando o uso de lodo de esgoto na composição de substrato
para produção de mudas de eucalipto, sobre a qualidade do torrão, afirmam que a extração da muda do
tubete foi altamente prejudicada por percentuais elevados do lodo no susbtrato. O aumento na dose de
biossólido influenciou negativamente na extração das mudas do tubete, o que não aconteceu com a
utilização do composto bovino.
4. Conclusões
O aumento do percentual de composto bovino foi benéfico sobre algumas características
biométricas das mudas de Neem, em relação ao substrato comercial, entretanto, a adubação é
necessária.
O composto bovino permite a formação de torrão adequada para práticas de plantio.
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Resumo
Objetivou-se o desenvolvimento de carvão ativado (CA) a partir de resíduos de Bambusa
vulgaris e a sua aplicação como adsorvente do contaminante fenol a partir de solução aquosa.
Os resíduos de Bambusa vulgaris foram fornecidos pela empresa Celulose e Papel de
Pernambuco S.A. (CEPASA), coletados da sobra do picador (folhagem e galhos finos). O
material foi inicialmente lavado com água corrente, seco à sombra, moído e classificado em
peneiras de 40, 60, 100, 200 e 270 mesh, dispostos em sacos plásticos e acondicionados em sala
de climatização, à temperatura de 20 ± 2°C e umidade de 65 ± 5%, até atingir massa constante e
umidade de 12%. A fração usada para produção do CA foi a que passou na peneira de 40 e ficou
retida na de 60 mesh. Os materiais foram transformados em carvão ativado mediante processo
de carbonização (500ºC, 1,67ºC min-1, 60 min) e ativação (800ºC, 10ºC min-1, 60 min) com
CO2(g) (100 mL min-1). Estudos de adsorção foram realizados a partir dos testes de cinética e
isoterma de adsorção e os modelos de Langmuir e Freundlich aplicados para o ajuste dos dados
obtidos. O CA produzido obteve capacidade máxima de adsorção (qm) igual a 558,29 mg g-1 para
o fenol e melhor ajuste ao modelo de Freundlich. A elevada qm mostrou que o CA produzido a
partir de resíduos de Bambusa vulgaris é um excelente adsorvente do contaminante fenol.
Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos, Adsorvente, Tratamento de água.

1. Introdução
O grande volume de resíduos gerados é um problema existente em praticamente todas as regiões
do Brasil. Além disso, sua eliminação é tida como um enorme problema ambiental (AMAYA et al.,
2007, CHEN, et al., 2009, SUHARTINI et al., 2011). Os resíduos são deixados nas áreas exploradas
sem nenhum aproveitamento e sérios problemas ambientais com isso são ocasionados que vão desde a
contaminação de solos e lençóis freáticos, até a disposição em aterros inadequados, provocando
problemas graves. A carência de literatura, a demanda do mercado, associado aos problemas ambientais
e sociais causados, apesar de todo o exposto, justificam, no mais das vezes, o aproveitamento dos
resíduos e sua utilização para o desenvolvimento de um produto com maior valor agregado, como é o
caso do carvão ativado (AVELAR et al., 2010, ARRUDA et al., 2011, NOBRE et al., 2015).
O carvão ativado é utilizado de forma eficiente em muitos processos de reparação ambiental
devido à sua elevada capacidade de adsorção, o que torna possível o seu uso na remoção de uma ampla
variedade de contaminantes (AVELAR et al., 2010). Ao passo que, a contaminação das águas é um
problema que, a cada dia, toma novas dimensões, a busca por soluções eficientes e de baixo custo para
o seu tratamento tem sido foco de muitos estudos. Em suma, a produção de carvão ativado a partir do
aproveitamento de resíduos é um campo de estudo fértil, aliando o uso de um precursor até então
subutilizado e o seu aproveitamento na produção de um produto economicamente viável.
Neste trabalho, objetivou-se o desenvolvimento de carvão ativado a partir de resíduos de
Bambusa vulgaris e a sua aplicação como adsorvente do contaminante fenol a partir de solução aquosa.
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2. Material e Métodos
Precursor utilizado
Os resíduos de Bambusa vulgaris foram fornecidos pela empresa Celulose e Papel de
Pernambuco S.A. (CEPASA), coletados da sobra do picador (folhagem e galhos finos). O material foi
inicialmente lavado com água corrente, seco à sombra, moído e classificado em peneiras de 40, 60, 100,
200 e 270 mesh, dispostos em sacos plásticos e acondicionados em sala de climatização, à temperatura
de 20 ± 2°C e umidade de 65 ± 5%, até atingir massa constante e umidade média de 12%. A fração
usada para produção do CA foi a que passou na peneira de 40 e ficou retida na de 60 mesh.
Preparação do carvão vegetal
A carbonização foi realizada em forno elétrico tipo mufla. Para a produção do carvão vegetal,
foram utilizados 25 g de massa seca, divididos em três cadinhos de porcelana, que foram inseridos em
um reator de pirólise e iniciado o processo de carbonização. O material foi aquecido de 25 a 40 °C, com
taxa de aquecimento de 1,67°C min-1, com tempo de residência de 30 min., logo após, o reator passou
de 40 a 500 °C, com a mesma taxa de aquecimento, com tempo de residência de 60 min., na temperatura
final e o resfriamento ocorreu de forma natural e gradativa.
Preparação do carvão ativado
O material já carbonizado foi ativado em forno tubular elétrico, utilizando como agente ativante
o CO2(g). Para a ativação, aproximadamente 3,5 g do material carbonizado foram divididos em três
barquetas de porcelana que foram inseridas em tubo de molita 710 de 46,5 mm de diâmetro externo, 3,5
mm de espessura e 80 cm de comprimento (BORGES, 2014). O material foi inserido no forno e suas
extremidades foram fechadas com rolhas de borracha furadas para permitir o fluxo de CO 2(g). Um
rotâmetro foi utilizado para regular o fluxo do gás.
O processo de ativação do CA foi efetuado à temperatura final de 800°C, com taxa de
aquecimento de 10°C min-1, tempo de residência de 60 min na temperatura final e o fluxo de CO2(g) foi
de 100 mL min-1. Na ativação foram utilizadas oito repetições. Ao final do processo, o forno foi
desligado e o fluxo de CO2(g) mantido até a temperatura de 200°C.
Avaliações para aplicação do carvão ativado e cinética de adsorção
O fenol (FNL), resíduo da indústria siderúrgica, petroquímica e de celulose e papel, com massa
molar de 94,12 g mol-1 e comprimento de onda (λ) de 270 nm, foi avaliado neste trabalho (Figura 1).
Para tanto foram realizados estudos de cinética e isoterma de adsorção, empregando-se, também, os
modelos de Langmuir e Freundlich para o ajuste dos dados.

Figura 1 – Estrutura do Fenol (Fonte: os autores).
Para o estudo de cinética de adsorção foram utilizados 10 mg de CA e 10 mL de solução de FNL
na concentração de 50 mg L-1. Os recipientes foram devidamente fechados e agitados em uma mesa
giratória, como controle de agitação (100 rpm) e temperatura ambiente (25 ± 2°C). Em intervalos
predeterminados de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 6,0; 12 e 24 h, alíquotas das soluções, com aproximadamente 3,5
mL, foram retiradas e suas concentrações determinadas. O aparelho espectrofotômetro UV-visível e
cubetas de quartzo foram utilizados para a determinação das concentrações do contaminante.
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Isoterma de adsorção
A isoterma de adsorção foi obtida ao serem empregados 10 mg de CA e 10 mL de soluções com
diferentes concentrações de FNL, os quais foram inseridos em recipientes de 20 mL e mantidos sob
agitação de 100 rpm em uma mesa giratória por 24 h, à temperatura ambiente (25 ± 2°C). A concentração
de equilíbrio foi determinada no UV-visível, ao empregar comprimento de onda para o FNL em análise
pontual de absorbância.
Foram preparadas curvas de calibração com soluções de concentrações de 25; 50; 100; 250; 500;
1000 mg L-1 com o FNL. A quantidade de adsorvato adsorvido, por grama de adsorvente, qeq, foi
calculada de acordo com a Eq. (1).

qeq 

(C 0  C eq ) xV

(1)

m

em que: C0 e Ceq = representam, respectivamente, as concentrações, inicial e no equilíbrio (mg L-1); V
= o volume de adsorvato (L); e m = a massa de adsorvente (g).
Modelos aplicados para ajuste dos dados
Os dados obtidos na isoterma (qeq e Ceq) foram ajustados segundo os modelos de Langmuir e
Freundlich, descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Modelos aplicados para ajuste dos dados obtidos. (Fonte: os autores).
Modelos

Características

Langmuir

O modelo propõe
formação de uma
monocamada de adsorvato
na superfície do
adsorvente, na qual todos
os sítios são idênticos e
energeticamente
equivalentes.

Freundlich

Sugere adsorção em
multicamada e descreve
processos de adsorção em
superfícies heterogêneas,
onde, os sítios de adsorção
possuem energias de
adsorção diferentes.

Equação

qeq 

Equação Linearizada

q m xK L xCeq

Ceq

1  K L  Ceq

qeq

1

q eq  K F xCeqn



1
1

xCeq
q m xK L q m

log q eq  log K F 

1
log C eq
n

em que: qeq = a quantidade adsorvida (mg g-1) para uma dada concentração do adsorvato (fenol); qm = a
capacidade máxima de adsorção (mg g-1); Ceq = concentração do adsorvato após ter atingido o equilíbrio
(mg L-1); KL = constante de Langmuir; KF = coeficiente de sorção e 1/n = medida da intensidade de
sorção (constantes de Freundlich).
3. Resultados e Discussão
O CA apresentou uma percentagem de remoção do contaminante, em 30 min, superior a 60%,
ocorrendo o preenchimento dos sítios ativos do CA produzido de forma rápida. A taxa de adsorvato
removido foi aumentada com o tempo de contato adsorvato/adsorvente e com 2 h de reação verificouse que o CA já havia removido mais de 90% do contaminante (Tabela 2). O equilíbrio foi atingido com
24 h de reação, quando já havia sido removido 96,76% do FNL.
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Tabela 2 – Cinética de adsorção para o FNL pelo CA para cada tempo de exposição. (Fonte: os autores).
Cinética de adsorção: FNL
Tempo de exposição (Horas)
0,5
1
2
3
6
12

Ceq (mg L-1)

qeq (mg g-1)

Remoção (%)

17,86
13,01
3,94
3,73
3,66
2,11
1,62

32,14
36,99
46,06
46,27
46,34
47,89
48,32

64,25
73,96
92,12
92,54
92,65
95,78
96,76

24
Ceq = Concentração de equilíbrio (mg L-1); qeq = massa de adsorvato adsorvida, em mg, por grama de
adsorvente (mg g-1); FNL: Fenol.
O CA produzido a partir de resíduos de Bambusa vulgaris foi eficiente na remoção do FNL,
apresentando, na maior concentração analisada (1000 mg L -1), um valor elevado de qeq igual a 547,72
mg g-1 (Figura 2). Pelos valores do coeficiente de determinação (R2), foi observado que o FNL teve
melhor ajuste para o modelo de Freundlich. Além disso, o CA obtido apresentou uma elevada
capacidade máxima de adsorção (qm) para o FNL igual a 558,29 mg g-1 (Tabela 3).

Figura 2 – Isoterma de adsorção para o FNL pelo CA. Sendo, qeq = quantidade de adsorvato adsorvido;
Ceq = concentração de equilíbrio; C0 = concentração inicial; 10 mg de CA; 10 mL de soluções em
diferentes concentrações; em temperatura ambiente (Fonte: os autores).

857

Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos de adsorção obtidos a partir dos ajustes aos modelos de Langmuir e
Freundlich para o contaminante empregado (Fonte: os autores).
Parâmetros Físico-Químicos de Adsorção para os Modelos Ajustados
Contaminante

Fenol

Langmuir
*qm
(mg g-1)

KL
(L mg-1)

558,29

0,008

Freundlich
R2

1/n

0,913

0,71

KF
[(mg L-1)(L mg-1)1/n]
6,84

R2
0,978

* qm = Capacidade máxima de adsorção (mg g ); KL = Constante de Langmuir; R = Coeficiente de
correlação; 1/n = Parâmetro de Freundlich; e KF = Constante de Freundlich.
-1

2

4. Conclusões
O CA produzido a partir de resíduos de Bambusa vulgaris foi eficiente na remoção do
contaminante fenol a partir de solução aquosa. Observou-se que a remoção do contaminante foi rápida,
sendo removido após 2 horas de reação mais de 90% do contaminante.
Na maior concentração analisada (1000 mg L-1), o CA apresentou um valor elevado de qeq para
o FNL (547,72 mg g-1). Além disso, teve melhor ajuste para o modelo de Freundlich e apresentou
elevada capacidade máxima de adsorção (qm) igual a 558,29 mg g-1.
É imprescindível que pesquisas complementares sejam realizadas para aperfeiçoar, ainda mais,
a qualidade do CA produzido para remoção de contaminantes do meio aquoso.
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Resumo
Objetivou-se o desenvolvimento de carvão ativado (CA) a partir de Bambusa vulgaris e a sua
aplicação como adsorvente do metribuzin a partir de solução aquosa. O precursor utilizado foi
proveniente de plantios, com dois anos, da empresa Celulose e Papel de Pernambuco S.A.
(CEPASA), pertencente ao Grupo Industrial João Santos, com sede em Jaboatão dos Guararapes,
Pernambuco. O material foi inicialmente lavado com água corrente, seco à sombra, moído e
classificado em peneiras de 4; 8; 30; 40; 60 e 100 mesh, sendo a fração utilizada na produção do
CA a que passou na peneira de 8 e ficou retida na peneira de 30 mesh. Foram controladas cinco
variáveis do processo de produção do CA: 1. proporção do agente ativante; 2. temperatura de
ativação; 3. taxa de aquecimento; 4. tempo de residência; e 5. atmosfera no reator. Assim, o
precursor utilizado foi impregnado com uma solução concentrada de H3PO4 na proporção de 2:1
(m:m) e o processo de ativação efetuado à temperatura final de 500 ºC, taxa de aquecimento de
10 °C min-1, tempo de residência de 60 min e fluxo de N 2 de 80 mL min-1. Estudos de adsorção
foram realizados a partir dos testes de cinética e isoterma de adsorção e os modelos de Langmuir
e Freundlich aplicados para o ajuste dos dados obtidos. O CA obteve capacidade máxima de
adsorção (qm) de 739,85 mg g-1 para o metribuzi e melhor ajuste ao modelo de Freundlich.
Palavras-chave: Capacidade de adsorção, Modelo de Freundlich, Tratamento de água.

1. Introdução
Verifica-se uma constante preocupação com a crescente e paulatina contaminação de corpos
d’água, como ocorre com a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ou causada por súbitos desastres
ambientais, como o ocorrido com o rompimento da mineradora Samarco, que afetou o Rio Doce, cuja
bacia é a maior da Região Sudeste do País. Projetos de despoluição de tais mananciais dependem de
políticas bem elaboradas que passam pela conscientização da população e pelo tratamento de água.
Constata-se, por outro lado, que o uso de novas tecnologias como o emprego de filtros de carvão e de
carvão ativado (CA), são indispensáveis para a remoção dos poluentes, que tem causado danos
ambientais cada vez mais severos (CARVAJAL-BERNAL et al., 2015; SAUCIER et al., 2015;
HÚMPOLA et al., 2016; WERNERT; DENOYEL, 2016).
O carvão ativado é utilizado de forma eficiente em muitos processos de reparação ambiental
devido à sua elevada capacidade de adsorção, o que torna possível o seu uso na remoção de uma grande
variedade de contaminantes (AVELAR et al., 2010), sendo amplamente utilizados como adsorventes na
separação e processos de purificação de sistemas aquosos e gasosos, desempenhando um papel
importante nas indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias. Novas aplicações têm surgido
constantemente, o que implica que o consumo mundial desse produto tem se tornado cada vez mais
abrangente (HAYASHI et al., 2002; ROMERO-ANAYA et al., 2014).
Neste trabalho, objetivou-se o desenvolvimento de carvão ativado a partir de Bambusa vulgaris
e a sua aplicação como adsorvente do herbicida metribuzin a partir de solução aquosa.
2. Material e Métodos
Precursor utilizado
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A espécie utilizada, Bambusa vulgaris, foi proveniente de plantios, com dois anos, da empresa
Celulose e Papel de Pernambuco S.A. (CEPASA), pertencente ao Grupo Industrial João Santos, com
sede no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O material foi inicialmente lavado com
água corrente, seco à sombra, moído e classificado em peneiras de 4; 8; 30; 40; 60 e 100 mesh. Em
seguida, dispostos em recipientes plásticos, sendo devidamente fechados e armazenados. A fração
utilizada na produção do CA foi a que passou na peneira de 8 e ficou retida na peneira de 30 mesh.
Preparação do carvão ativado
Foram controladas cinco variáveis do processo de ativação: 1. proporção do agente ativante; 2.
temperatura de ativação; 3. taxa de aquecimento; 4. tempo de residência; e 5. atmosfera no reator. Dessa
forma, o precursor foi impregnado com uma solução concentrada de ácido fosfórico (H3PO4) na
proporção de 2:1 (m:m), sob agitação e temperatura de 80 ºC, por 2 h. Em seguida, seco em estufa a 103
± 2°C, por 24 h. O material obtido foi ativado em forno elétrico rotativo (CHINO), contendo um reator
tubular de leito fixo e um recipiente dewar acoplado com N2.
O processo de ativação foi efetuado à temperatura final de 500 ºC, com taxa de aquecimento de
10 °C min-1, tempo de residência de 60 min e fluxo de N2 de 80 mL min-1 para todas as ativações. No
processo foram utilizadas seis repetições. Ao final do processo, o forno foi desligado, o fluxo de N 2
mantido até a temperatura de 300 °C e o CA retirado do forno após a temperatura de 150 °C. O CA
produzido foi lavado com água destilada, alternadamente quente e fria, até pH neutro. Após a lavagem,
foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC, por 24 h.
Avaliações para aplicação do carvão ativado e cinética de adsorção
O metribuzin (MTZ), herbicida amplamente utilizado na agricultura, com massa molar de
214,29 g mol-1 e comprimento de onda (λ) de 294 nm, foi avaliado neste trabalho (Figura 1). Para tanto
foram realizados estudos de cinética e isoterma de adsorção, empregando-se, também, os modelos de
Langmuir e Freundlich para o ajuste dos dados.

Figura 1 – Estrutura do metribuzin (Fonte: os autores).
Para o estudo de cinética de adsorção foram utilizados 10 mg de CA e 10 mL de solução de
MTZ na concentração de 50 mg L-1. Os recipientes foram devidamente fechados e agitados em uma
incubadora Shaker (modelo SL 221, da SOLAB), com controle de agitação de 100 rpm e temperatura
de 25 ºC. Em intervalos predeterminados de 1; 3; 6; 12 e 24 h, alíquotas das soluções, com
aproximadamente 3,5 mL, foram retiradas e suas concentrações determinadas. O aparelho
espectrofotômetro UV-VIS (modelo UV-mini 1240, da SHIMADZU) e cubetas de quartzo foram
utilizados para a determinação das concentrações do contaminante.
Isoterma de adsorção
A isoterma de adsorção foi obtida ao serem empregados 10 mg de CA e 10 mL de soluções com
diferentes concentrações de MTZ, os quais foram inseridos em recipientes de 20 mL e mantidos sob
agitação de 100 rpm em incubadora Shaker (modelo SL 221) por 24 h, à 25 ºC. A concentração de
equilíbrio foi determinada no UV-VIS (modelo UV-mini 1240), ao empregar comprimento de onda para
o MTZ em análise pontual de absorbância. Foram preparadas curvas de calibração com soluções de
concentrações de 25; 50; 100; 250; 500 e 1000 mg L-1 para o MTZ. A quantidade de adsorvato adsorvido,
por grama de adsorvente, qeq, foi calculada de acordo com a Equação 1.
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qeq 

(C 0  C eq ) xV

(1)

m

em que: C0 e Ceq = representam, respectivamente, as concentrações, inicial e no equilíbrio (mg L-1); V
= o volume de adsorvato (L); e m = a massa de adsorvente (g).
Modelos aplicados para ajuste dos dados
Os dados obtidos na isoterma (qeq e Ceq) foram ajustados segundo os modelos de Langmuir e
Freundlich, descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Modelos aplicados para ajuste dos dados obtidos. (Fonte: os autores).
Modelos

Características

Equação

Langmuir

O modelo propõe
formação de uma
monocamada de adsorvato
na superfície do
adsorvente, na qual todos
os sítios são idênticos e
energeticamente
equivalentes.

Freundlich

Sugere adsorção em
multicamada e descreve
processos de adsorção em
superfícies heterogêneas,
onde, os sítios de adsorção
possuem energias de
adsorção diferentes.

qeq 

Equação Linearizada

q m xK L xCeq

Ceq

1  K L  Ceq

qeq

1

q eq  K F xCeqn



1
1

xCeq
q m xK L q m

log q eq  log K F 

1
log C eq
n

em que: qeq = a quantidade adsorvida (mg g-1) para uma dada concentração do adsorvato (MTZ); qm = a
capacidade máxima de adsorção (mg g-1); Ceq = concentração do adsorvato após ter atingido o equilíbrio
(mg L-1); KL = constante de Langmuir; KF = coeficiente de sorção e 1/n = medida da intensidade de
sorção (constantes de Freundlich).
3. Resultados e Discussão
O CA apresentou uma percentagem de remoção do contaminante, em 1 h, superior a 40%,
ocorrendo o preenchimento dos sítios ativos de forma rápida. A taxa de adsorvato removido foi
aumentada com o tempo de contato adsorvato/adsorvente e com 24 horas de reação verificou-se que o
CA havia removido 89,07% (Tabela 2).
Tabela 2 – Cinética de adsorção para o MTZ pelo CA para cada tempo de exposição. (Fonte: os autores).
Cinética de adsorção: MTZ
Tempo de exposição (Horas)

Ceq (mg L-1)

qeq (mg g-1)

Remoção (%)

1

25,96

24,04

48,09

3

24,59

25,41

50,82

6

9,29

40,71

81,42

12

7,38

42,62

85,25

24
5,46
44,54
89,07
-1
Ceq = Concentração de equilíbrio (mg L ); qeq = massa de adsorvato adsorvida, em mg, por grama de
adsorvente (mg g-1); MTZ = Metribuzin.
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O CA produzido a partir de Bambusa vulgaris foi eficiente na remoção do MTZ, apresentando,
na maior concentração analisada (1000 mg L-1), um valor elevado de qeq igual a 477,92 mg g-1 (Figura
2). Pelos valores do coeficiente de determinação (R2), foi observado que o MTZ teve melhor ajuste para
o modelo de Freundlich. Além disso, o CA obtido apresentou uma elevada capacidade máxima de
adsorção (qm) para o MTZ igual a 739,85 mg g-1 (Tabela 3).

Figura 2 – Isoterma de adsorção para o MTZ pelo CA. Sendo, qeq = quantidade de adsorvato adsorvido;
Ceq = concentração de equilíbrio; C0 = concentração inicial; 10 mg de CA; 10 mL de soluções em
diferentes concentrações; 25 ºC (Fonte: os autores).
Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos de adsorção obtidos a partir dos ajustes aos modelos de Langmuir e
Freundlich para o contaminante empregado (Fonte: os autores).
Parâmetros Físico-Químicos de Adsorção para os Modelos Ajustados
Contaminante

Langmuir
*qm
(mg g-1)

KL
(L mg-1)

Freundlich
R2

1/n

KF
[(mg L-1)(L mg-1)1/n]

R2

Metribuzin
739,85
0,003
0,97
0,554
14,88
0,99
-1
2
* qm = Capacidade máxima de adsorção (mg g ); KL = Constante de Langmuir; R = Coeficiente de
correlação; 1/n = Parâmetro de Freundlich; e KF = Constante de Freundlich.
4. Conclusões
O CA produzido a partir de Bambusa vulgaris foi eficiente na remoção do metribuzin a partir
de solução aquosa. Observou-se que a remoção do contaminante foi rápida na fase inicial e diminui ao
se aproximar do equilíbrio, sendo removido com 24 horas de reação 89,07% do contaminante.
Na maior concentração analisada (1000 mg L-1), o CA apresentou um valor elevado de qeq para
o MTZ igual a 477,92 mg g-1. Além disso, teve melhor ajuste para o modelo de Freundlich e apresentou
elevada capacidade máxima de adsorção (qm) igual a 739,85 mg g-1.
Pesquisas complementares devem ser realizadas para aperfeiçoar, ainda mais, a qualidade do
CA produzido para remoção de contaminantes do meio aquoso.
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Resumo
Objetivou-se o desenvolvimento de carvão ativado (CA) a partir de Bambusa vulgaris e a sua
aplicação como adsorvente do pesticida furadan a partir de solução aquosa. O precursor utilizado
foi proveniente de plantios, com dois anos, da empresa Celulose e Papel de Pernambuco S.A.
(CEPASA), pertencente ao Grupo Industrial João Santos, com sede em Jaboatão dos Guararapes,
Pernambuco. O material foi inicialmente lavado com água corrente, seco à sombra, moído e
classificado em peneiras de 4; 8; 30; 40; 60 e 100 mesh, sendo a fração utilizada na produção do
CA a que passou na peneira de 8 e ficou retida na peneira de 30 mesh. Foram controladas cinco
variáveis do processo de produção do CA: 1. proporção do agente ativante; 2. temperatura de
ativação; 3. taxa de aquecimento; 4. tempo de residência; e 5. atmosfera no reator. Assim, o
precursor utilizado foi impregnado com uma solução concentrada de H3PO4 na proporção de 2:1
(m:m) e o processo de ativação efetuado à temperatura final de 500 ºC, taxa de aquecimento de
10 °C min-1, tempo de residência de 60 min e fluxo de N 2 de 80 mL min-1. Estudos de adsorção
foram realizados a partir dos testes de cinética e isoterma de adsorção e os modelos de Langmuir
e Freundlich aplicados para o ajuste dos dados obtidos. O CA obteve capacidade máxima de
adsorção (qm) de 850,55 mg g-1 para o furadan e melhor ajuste ao modelo de Freundlich.
Palavras-chave: Capacidade de adsorção, Modelo de Freundlich, Tratamento de água.

1. Introdução
Os pesticidas são conhecidos como um dos produtos mais perigosos que a humanidade conhece.
Nove dos doze produtos químicos orgânicos mais perigosos e persistentes no planeta foram identificados
como pesticidas e seus derivados (REDDY; KIM, 2015), sendo estes produtos utilizados para controlar
ou erradicar pragas, e frequentemente classificados em quatro classes de acordo com o tipo de praga que
controlam: herbicidas, fungicidas, inseticidas e bactericidas (JURADO et al., 2012).
Diante dos sérios problemas procedentes de sua contaminação, verifica-se uma constante busca
por novas tecnologias como o emprego de carvão ativado para a remoção desses contaminantes do meio
aquoso, sendo considerado um material carbonáceo abundantemente poroso, com área superficial
interna elevada e grupos funcionais em sua superfície com afinidade para adsorção de vários
contaminantes. Este material pode ser obtido a partir do tratamento ou ativação do precursor utilizado
por meio de calor, em atmosfera isenta ou controlada de oxigênio, a uma temperatura que varia entre
400 a 1000°C (RIBEIRO, 2005; BRUM et al., 2008; AVELAR et al., 2010; COUTO et al., 2012;
CARVAJAL-BERNAL et al., 2015; NOBRE et al., 2015; HÚMPOLA et al., 2016).
Neste trabalho, objetivou-se o desenvolvimento de carvão ativado a partir de Bambusa vulgaris
e a sua aplicação como adsorvente do pesticida furadan a partir de solução aquosa.
2. Material e Métodos
Precursor utilizado
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A espécie utilizada, Bambusa vulgaris, foi proveniente de plantios, com dois anos, da empresa
Celulose e Papel de Pernambuco S.A. (CEPASA), pertencente ao Grupo Industrial João Santos, com
sede no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O material foi inicialmente lavado com
água corrente, seco à sombra, moído e classificado em peneiras de 4; 8; 30; 40; 60 e 100 mesh. Em
seguida, dispostos em recipientes plásticos, sendo devidamente fechados e armazenados. A fração
utilizada na produção do CA foi a que passou na peneira de 8 e ficou retida na peneira de 30 mesh.
Preparação do carvão ativado
O precursor foi impregnado com uma solução concentrada de H3PO4 na proporção de 2:1 (m:m),
sob agitação e temperatura de 80 ºC, por 2 h. Em seguida, seco em estufa a 103 ± 2°C, por 24 h. O
material obtido foi ativado em forno elétrico rotativo (CHINO), contendo um reator tubular de leito fixo
e um recipiente dewar acoplado com N2. O processo de ativação foi efetuado à temperatura final de 500
ºC, com taxa de aquecimento de 10 °C min-1, tempo de residência de 60 min e fluxo de N2 de 80 mL
min-1 para todas as ativações. O CA produzido foi lavado com água destilada alternada quente e fria até
pH neutro. Após a lavagem, foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC, por 24 h.
Avaliações para aplicação do carvão ativado e cinética de adsorção
O furadan (FRD), pesticida utilizado em pragas de difícil controle, pertencente a classe dos
inseticidas, com massa molar de 221,25 g mol-1 e comprimento de onda (λ) de 276 nm, foi avaliado
neste trabalho (Figura 1). Para tanto foram realizados estudos de cinética e isoterma de adsorção,
empregando-se, também, os modelos de Langmuir e Freundlich para o ajuste dos dados.

Figura 1 – Estrutura do furadan (Fonte: os autores).
Para o estudo de cinética de adsorção foram utilizados 10 mg de CA e 10 mL de solução de
FRD na concentração de 50 mg L-1. Os recipientes foram devidamente fechados e agitados em uma
incubadora Shaker (modelo SL 221, da SOLAB), com controle de agitação de 100 rpm e temperatura
de 25 ºC. Em intervalos predeterminados de 1; 3; 6; 12 e 24 h, alíquotas das soluções, com
aproximadamente 3,5 mL, foram retiradas e suas concentrações determinadas. O aparelho
espectrofotômetro UV-VIS (modelo UV-mini 1240, da SHIMADZU) e cubetas de quartzo foram
utilizados para a determinação das concentrações do contaminante.
Isoterma de adsorção
A isoterma de adsorção foi obtida ao serem empregados 10 mg de CA e 10 mL de soluções com
diferentes concentrações de FRD, os quais foram inseridos em recipientes de 20 mL e mantidos sob
agitação de 100 rpm em incubadora Shaker (modelo SL 221) por 24 h, à 25 ºC. A concentração de
equilíbrio foi determinada no UV-VIS (modelo UV-mini 1240), ao empregar comprimento de onda para
o FRD em análise pontual de absorbância.
Foram preparadas curvas de calibração com soluções de concentrações de 25; 50; 100; 250; 500
e 1000 mg L-1 para o FRD. A quantidade de adsorvato adsorvido, por grama de adsorvente, qeq, foi
calculada de acordo com a Equação 1.
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qeq 

(C 0  C eq ) xV

(1)

m

em que: C0 e Ceq = representam, respectivamente, as concentrações, inicial e no equilíbrio (mg L-1); V
= o volume de adsorvato (L); e m = a massa de adsorvente (g).
Modelos aplicados para ajuste dos dados
Os dados obtidos na isoterma (qeq e Ceq) foram ajustados segundo os modelos de Langmuir e
Freundlich, descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Modelos aplicados para ajuste dos dados obtidos. (Fonte: os autores).
Modelos

Características

Langmuir

O modelo propõe
formação de uma
monocamada de adsorvato
na superfície do
adsorvente, na qual todos
os sítios são idênticos e
energeticamente
equivalentes.

Freundlich

Sugere adsorção em
multicamada e descreve
processos de adsorção em
superfícies heterogêneas,
onde, os sítios de adsorção
possuem energias de
adsorção diferentes.

Equação

qeq 

Equação Linearizada

q m xK L xCeq

Ceq

1  K L  Ceq

qeq

1

q eq  K F xCeqn



1
1

xCeq
q m xK L q m

log q eq  log K F 

1
log C eq
n

em que: qeq = a quantidade adsorvida (mg g-1) para uma dada concentração do adsorvato (MTZ); qm = a
capacidade máxima de adsorção (mg g-1); Ceq = concentração do adsorvato após ter atingido o equilíbrio
(mg L-1); KL = constante de Langmuir; KF = coeficiente de sorção e 1/n = medida da intensidade de
sorção (constantes de Freundlich).
3. Resultados e Discussão
O CA apresentou uma percentagem de remoção do contaminante, em 1 h, superior a 40%,
ocorrendo o preenchimento dos sítios ativos de forma rápida. A taxa de adsorvato removido foi
aumentada com o tempo de contato adsorvato/adsorvente e com 24 horas de reação verificou-se que o
CA havia removido 89,32% (Tabela 2).
Tabela 2 – Cinética de adsorção para o FRD pelo CA para cada tempo de exposição. (Fonte: os autores).
Cinética de adsorção: FRD
Tempo de exposição (Horas)
Ceq (mg L-1)
qeq (mg g-1)
Remoção (%)
1
25,57
24,43
48,86
3
18,18
31,82
63,64
6
10,80
39,20
78,41
12
7,39
42,61
85,23
24
5,34
44,66
89,32
-1
Ceq = Concentração de equilíbrio (mg L ); qeq = massa de adsorvato adsorvida, em mg, por grama de
adsorvente (mg g-1); FRD = Furadan.
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O CA produzido a partir de Bambusa vulgaris foi eficiente na remoção do FRD, apresentando,
na maior concentração analisada (1000 mg L-1), um valor elevado de qeq igual a 530,30 mg g-1 (Figura
2). Pelos valores do coeficiente de determinação (R2), foi observado que o FRD teve melhor ajuste para
o modelo de Freundlich. Além disso, o CA produzido apresentou uma elevada capacidade máxima de
adsorção (qm) para o FRD igual a 850,55 mg g-1 (Tabela 3).

Figura 2 – Isoterma de adsorção para o FRD pelo CA. Sendo, qeq = quantidade de adsorvato adsorvido;
Ceq = concentração de equilíbrio; C0 = concentração inicial; 10 mg de CA; 10 mL de soluções em
diferentes concentrações; 25 ºC (Fonte: os autores).
Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos de adsorção obtidos a partir dos ajustes aos modelos de Langmuir e
Freundlich para o contaminante empregado (Fonte: os autores).
Parâmetros Físico-Químicos de Adsorção para os Modelos Ajustados
Langmuir
Freundlich
Contaminante
*qm
KF
KL
1/n
R2
R2
(mg g-1)
[(mg L-1)(L mg-1)1/n]
(L mg-1)
Furadan
850,55
0,003
0,97
0,568
15,98
0,99
* qm = Capacidade máxima de adsorção (mg g-1); KL = Constante de Langmuir; R2 = Coeficiente de
correlação; 1/n = Parâmetro de Freundlich; e KF = Constante de Freundlich.
Os resultados aqui obtidos indicam o emprego do CA produzido para efluentes contaminados
pelo Furadan, cuja a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe
sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade, estabelece seu limite máximo permitido em 7 µg L-1 (BRASIL, 2011).
4. Conclusões
O CA produzido a partir de Bambusa vulgaris foi eficiente na remoção do furadan a partir de
solução aquosa. Observou-se que a remoção do contaminante foi rápida na fase inicial e diminui quando
se aproxima do equilíbrio, sendo removido com 24 horas de reação 89,32% do contaminante.
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Na maior concentração analisada (1000 mg L-1), o CA apresentou um valor elevado de qeq para
o FRD igual a 530,30 mg g-1. Além disso, teve melhor ajuste para o modelo de Freundlich e apresentou
uma elevada capacidade máxima de adsorção (qm) igual a 850,55 mg g-1.
Pesquisas complementares devem ser realizadas para aperfeiçoar, ainda mais, a qualidade do
CA produzido para remoção de contaminantes do meio aquoso.
Referências
AVELAR, F.F.; BIANCHI, M.L.; GONÇALVES, M.; MOTA, E.G. The use of piassava ﬁbers (Attalea
funifera) in the preparation of activated carbon. Bioresource Technology, v. 101, n. 12, p. 4639-4645,
2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2914, de 12 de dezembro de 2011. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. 2011 dez. 14; Seção 1. p. 39-46.
BRUM, S.S.; BIANCHI, M.L.; SILVA, V.L.; GONÇALVES, M.; GUERREIRO, M.C.; OLIVEIRA,
L.C.A. Preparação e caracterização de carvão ativado produzido a partir de resíduos do beneficiamento
do café. Química Nova, v. 31, n. 5, 1048-1052, 2008.
CARVAJAL-BERNAL, A.M.; GÓMEZ, F.; GIRALDO, L.; MORENO-PIRAJÁN, J.C. Adsorption of
phenol and 2,4-dinitrophenol on activated carbons with surface modifications. Microporous and
Mesoporous Materials, v. 209, p. 150-156, 2015.
COUTO, G.M.; DESSIMONI, A.L.A.; BIANCHI, M.L.; PERÍGOLO, D.M.; TRUGILHO, P.F. Use of
sawdust Eucalyptus sp. In the preparation of activated carbons. Ciência e Agrotecnologia, v. 36, n.1,
p. 69-77, 2012.
HÚMPOLA, P.; ODETTI, H.; MORENO-PIRAJÁN, J.C.; GIRALDO, L. Activated carbons obtained
from agro-industrial waste: textural analysis and adsorption environmental pollutants. Adsorption, v.
22, p. 23-31, 2016.
JURADO, A.; VÀZQUEZ-SUÑÉ, E.; CARRERA, J.; ALDA, M.L.; PUJADES, E.; BARCELÓ, D.
Emerging organic contaminants in groundwater in Spain: A review of sources, recent occurrence and
fate in a European context. Science of the Total Environment, v.440, p.82-94, 2012.
NOBRE, J.R.C.; CASTRO, J.P.; MOTTA, J.P.; BIANCHI, M.L.; TRUGILHO, P.F.; BORGES,
W.M.S.; MOULIN, J.C. Produção de carvão ativado de resíduos madeireiros da região Amazônica.
Scientia Forestalis, v. 43, p.895-906, 2015.
REDDY, P.V.L.; KIM, K.H. A review of photochemical approaches for the treatment of a wide range
of pesticides. Journal of Hazardous Materials, v.285, p.325-335, 2015.
RIBEIRO, A.S. Carvão de bambu como fonte energética e outras aplicações. Maceió: Instituto do
Bambu, 2005. 109 p.

878

Alteração colorimétrica da madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus
cloeziana submetida a tratamentos térmicos
Camila Berger 1, Fernanda Regina Andrade 1, Bruna Mohr Giesbrecht1, Fernanda Marques da
Silva1, Henrique Weber Dalla Costa1, André Luiz Missio 1
UFSM–Universidade Federal de Santa Maria. E-mail:camilaberger@live.com

1

Resumo
O presente estudo teve como objetivo investigar as características colorimétricas da madeira de Eucalyptus
grandis e Eucalyptus cloeziana, submetida a diferentes tratamentos de congelamento e termorretificação. Para
tanto, foram confeccionados, a partir de seis árvores de cada espécie, corpos de prova com dimensões de 20 x 20
x 300 mm (maior dimensão no sentido longitudinal). Os corpos de prova foram submetidos a seis tratamentos
térmicos. O congelamento foi realizado em um freezer horizontal sob condições de temperatura e tempo de -22 ±
2°C durante 72 horas, enquanto que a termorretificação foi realizada em uma estufa laboratorial com circulação
de ar forçada, à 180 e 200 ± 1°C, durante 3,5 horas. A variação colorimétrica foi verificada através da técnica
CIEL*a*b*. O principal resultado encontrado foi relacionado ao escurecimento da madeira após o tratamento de
termorretificação, principalmente na temperatura mais severa. O processo de congelamento não resultou em
grandes variações nos parâmetros analisados, dessa forma, as modificações apresentadas nos tratamentos
combinados foram relacionadas aos tratamentos à altas temperaturas.
Palavras-chave: congelamento, termorretificação, CIEL*a*b*, tecnologia da madeira.

1. Introdução
O aspecto estético encontrado na madeira pode definir a utilização de determinadas espécies
para fins mais nobres. Dessa forma, o escurecimento artificial da madeira seria um importante
mecanismo para agregar valor ao material, conferindo coloração de aspecto tropical, muito valorizada
em diversos países (ESTEVES et al., 2008b; TUONG; LI, 2010).
Tratamentos térmicos de termorretificação na madeira, são realizados principalmente para
melhorias na estabilidade dimensional (ESTEVES et al., 2008a; DUBEY et al., 2012) e na resistência
biológica (WELZBACHER et al., 2007; CALONEGO et al., 2010). Entretanto, para Srinivas e Pandey
(2012) uma das alterações mais significativas na madeira após a realização de tratamentos térmicos
está associada à coloração do material, em que tende a uma coloração mais marrom-escura. Por outro
lado, o tratamento térmico de congelamento caracteriza-se por não afetar a cor da madeira, em que
seus principais efeitos estão relacionados a modificações mecânicas (SZMUTKU et al., 2013), físicas e
anatômicas (COOPER et al., 1970; ILIC, 1995).
Nesse contexto, a pesquisa teve por objetivo avaliar as alterações colorimétricas da madeira de
Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana, submetida a tratamentos individualizados e combinados
de termorretificação e congelamento, a fim de obter uma maximização dos benefícios gerados nos
tratamentos térmicos.
2. Material e Métodos
De povoamentos homogêneos com 21 anos, foram retiradas doze árvores de Eucalyptus
grandis e Eucalyptus cloeziana, seis de cada espécie, sendo o material amostrado ao acaso, conforme
norma da American Society for Testing and Materials - D5536-94 (ASTM, 2010). Após o desdobro das
toras, foram confeccionados, a partir do pranchão central, corpos de prova para realização dos ensaios
colorimétricos, com dimensões de 2 x 2 x 35 cm.
Tratamentos térmicos
Cada espécie foi submetida a cinco diferentes tratamentos térmicos de congelamento e de
termorretificação, além do tratamento controle (Tabela 1). O congelamento foi realizado em um
freezer horizontal sob condições de temperatura e tempo de -22 ± 2°C durante 72 horas, enquanto que
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a termorretificação foi realizada em uma estufa laboratorial com circulação de ar forçada, à 180 e 200
± 1°C, durante 3,5 horas.
Tabela 1 – Parâmetros dos diferentes tratamentos térmicos realizados nas madeiras de Eucalyptus
grandis e Eucalyptus cloeziana. (Fonte: os autores).
Temperatura (°C)
Congelamento
Termorretificação
1
±2
2
-22
3
-22±2
180±1
4
180±1
±2
5
-22
200±1
6
200±1
Em que: M: madeira; C: congelada; T: termorretificada.
Tratamento

Tempo (h)

Sigla

72
72 / 3,5
3,5
7,2 / 3,5
3,5

M
MC
MCT180
MT180
MCT200
MT200

Colorimetria
Para realização desse ensaio de caracterização, foi utilizado um colorímetro portátil Konica
Minolta®, modelo CR-400. O aparelho foi configurado conforme padrão descrito pela Commission
Internationale de L'éclairage (CIE-L*a*b*).
Para cada espécie estudada, foram utilizados seis corpos de prova de cada tratamento, sendo
realizadas seis verificações colorimétricas, três na seção tangencial e outras três na seção radial. No
entanto, os resultados apresentados estão dispostos em relação aos valores médios das duas seções
analisadas. Assim, obtiveram-se os parâmetros colorimétricos de claridade L* (preto, 0 – branco, 100),
da coordenada cromática a* (+ vermelho, - verde), da coordenada cromática b* (+ amarelo, - azul), da
saturação de cor C* e do ângulo de tinta h°. Já a variação de cor ΔE, foi calculada conforme a Equação
1.
1⁄
2

ΔE = (ΔL*2 +Δa*2 +Δb*2 )

Equação 1.

Em que: ΔE = variação de cor; ΔL* = variação dos parâmetros de claridade; Δa* = variação da coordenada
cromática vermelho – verde; Δb* = variação da coordenada cromática amarelo – azul. Variação dos parâmetros
entre corpos de prova tratados termicamente e, os de referência.

3. Resultados e Discussão
Após a realização dos tratamentos verifica-se o escurecimento da madeira, sendo que quanto
maior a temperatura empregada no processo, maior é o escurecimento do material (Figura 1). Ressaltase que, a olho nu, não foram constatadas tais modificações colorimétricas entre tratamentos sem e com
congelamento.

Figura 1 – Avaliação visual dos corpos de prova de referência e os tratados termicamente da madeira
de Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana. Tratamentos: 1 = M; 2 = MC; 3 = MCT180; 4 =
MT180; 5 = MCT200; 6 = MT200. (Fonte: os autores).
De maneira geral, nos tratamentos com temperatura mais branda (180°C) de termorretificação
houve tendência de acréscimo da coordenada cromática a* para ambas as espécies (Tabela 2). Para a
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madeira de E. grandis houve um decréscimo de 16,8% para a cromática a* no tratamento MT200,
resultado similar ao tratamento MC. Já para madeira de E. cloeziana os valores médios de a* foram
maiores para todos os tratamentos com termorretificação. O mesmo comportamento de acréscimo na
coordenada cromática a* até 180°C e posterior decréscimo foi relatado por Cademartori et al. (2014)
para madeira de E. grandis e E. saligna. Para a coordenada cromática b*, verificou-se para a madeira
de E. grandis e E. cloeziana que os tratamentos MCT200 e MT200 ocasionaram os maiores
decréscimos na b* (Tabela 2). Para a madeira de E. cloeziana houveram acréscimos nos tratamentos
com temperaturas a 180°C. Resultados semelhantes de acréscimos na coordenada cromática b* em
temperaturas brandas e posteriores decréscimos em temperaturas maiores que 180°C encontradas de
nesse trabalho estão de acordo com pesquisas anteriores (GONZÁLEZ-PEÑA; PINCELLI et al., 2012;
SRINIVAS; CADEMARTORI et al., 2013a; CADEMARTORI et al., 2013b).
De maneira geral, em ambas as espécies estudadas, a C* apresentou um ligeiro aumento ou
não apresentou variação no valor para tratamentos MCT180 e MT180). Já para tratamentos MCT200 e
MT200 ocorreram decréscimos no valor da C*(Tabela 2). Ainda, o congelamento provocou um
decréscimo de 10,8% no tratamento com termorretificação a 200°C para a madeira de E. cloeziana. O
contrário foi observado para a madeira de E. grandis, em que houve um acréscimo de 13,9%. Para
Cademartori et al. (2013b) os decréscimos na saturação estão relacionados com a maior influência de
tons cinza escuro nas seções tangencial e radial após as termorretificações.
Mesmo com os maiores decréscimos na madeira de E. cloeziana, verifica-se que os resultados
no h° para os tratamentos a 200°C foram semelhantes em ambas as espécies. Para Pincelli et al. (2012)
o processo de termorretificação causa uma homogeneização na tonalidade da madeira de diferentes
espécies, o que corrobora com os resultados aqui apresentados. A madeira de E. cloeziana apresentou
os maiores decréscimos no h°, de 13,6 e 22,9% para os tratamentos MT180 e MT200. Ainda, apenas o
tratamento de congelamento da madeira de E. grandis resultou em um acréscimo no h° (3,8%), já para
a madeira de E. cloeziana os resultados foram similares. Nos tratamentos com termorretificação notase que houve um acréscimo no h° naqueles em que houve conjuntamente o processo de congelamento.
Tabela 2 – Valores médios da coordenada cromática vermelho-verde (a*), coordenada cromática azulamarelo (b*), da saturação de cor C* e do ângulo de tinta h° em função dos fatores de congelamento e
termorretificação para as madeiras de Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana. (Fonte: os autores).
Eucalytus grandis
Tratamentos
M
MC
MCT 180

a*

b*

Eucalyptus cloeziana
C*

h°

a*

62,391,45

5,72 0,45

20,77 1,02 21,55 1,02 74,59 1,21

19,71 1,15 21,82 1,15 64,741,79

5,60 0,88

19,64 1,09 20,43 1,24 74,17 1,87

11,23 1,04 21,44 1,25 24,211,51
9,34 1,19

b*

C*

h°

12,59 0,69 20,37 0,91 23,951,02 58,27 1,28 10,04 0,53 21,16 1,07 23,42 1,10 64,61 1,13

MT 180

13,500,83 20,13 0,94 24,25 1,04 56,14 1,68

9,93 0,67

20,83 1,40 23,08 1,45 64,48 1,40

MCT 200

10,48 0,98 15,84 1,87 19,00 2,04 56,43 1,73

7,69 0,73

12,24 1,36 14,46 1,38 57,79 1,38

8,67 0,64

13,69 1,56 16,21 1,63 57,54 1,59

MT200

9,32 0,84

13,441,25

16,361,47

55,261,17

Valores médios das coordenadas cromáticas a* e b*, saturação de cor C* e ângulo de tinta h° no
centro e desvio padrão no canto superior direto.
Para madeira de E. grandis o índice de claridade L* teve uma tendência maior nos tratamentos
em que houve congelamento (MC, MCT180 e MCT200) em comparação com os tratamentos sem
congelamento na mesma temperatura (M, MT180 e MT200). Já para a madeira de E. cloeziana, o
congelamento só foi significativo nos tratamentos com termorretificação a 200°C (Figura 2). Para
ambas as espécies estudadas, quanto maior a temperatura de termorretificação, maiores foram os
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decréscimos na L*. Resultados semelhantes de redução na claridade L* após realização de diferentes
tratamentos de termorretificação foram relatados anteriormente (TUONG; LI, 2010; PINCELLI et al.,
2012; SRINIVAS; CADEMARTORI et al., 2013a; CADEMARTORI et al., 2013b). Para esses autores, o
decréscimo na L* está principalmente relacionado com a degradação das hemiceluloses e com a
variação do conteúdo de extrativos na madeira.
80

40
∆E* (%)

L*

60
40
20
0

Eucalyptus grandis

30
20
10
0

Eucalyptus cloeziana

Eucalyptus grandis

Eucalyptus cloeziana

Figura 2 – Índices de claridade (L*) e variação total de cor (ΔE*) para madeira de Eucalyptus grandis
e Eucalyptus cloeziana após realização de diferentes tratamentos térmicos. M: sem congelamento e
20°C; MC: com congelamento e 20°C; MCT180: com congelamento e 180°C; MT180: sem
congelamento e 180°C; MCT200: com congelamento e 200°C; MT200: sem congelamento e 200°C.
(Fonte: os autores).
Para a variação total de cor (ΔE) verificou-se que o tratamento MC, em ambas as espécies,
apresentou resultados de baixa ΔE (Figura 2). Para os tratamentos combinados, verificou-se para
madeira de E. grandis que o congelamento reduziu ligeiramente a ΔE, quando comparado com
tratamentos de apenas termorretificação. Para madeira de E. cloeziana a combinação entre os fatores
apresentou resultados diferentes na temperatura de 200°C, em que o tratamento MCT200 apresentou
maior ΔE do que o tratamento MT200. Observa-se que quanto maior a temperatura de
termorretificação, maiores também foram os resultados da ΔE (Figura 2). Esses resultados corroboram
com os encontrados na literatura, em diferentes processos de termorretificação (GONZÁLEZ-PEÑA;
HALE, 2009; CHEN et al., 2012; SRINIVAS; PANDEY, 2012; CADEMARTORI et al., 2013a;
CADEMARTORI et al., 2013b).
4. Conclusões

A luminosidade L* de modo geral apresentou acréscimos nos tratamentos com congelamento e
decréscimos após a termorretificação;

As coordenadas cromáticas a* e b* apresentaram a mesma tendência nos resultados, com
decréscimos nos tratamentos com congelamento, acréscimos após termorretificação (180°C) e
decréscimos com temperatura de 200°C;

A saturação de cor C* apresentou tendência a decréscimos após o congelamento. Já para a
termorretificação, de maneira geral os tratamentos a 200°C causaram decréscimos na C*, enquanto os
tratamentos em temperatura mais branda apresentaram pequenos acréscimos na propriedade;

O ângulo de tinta h° apresentou acréscimos após o congelamento nos tratamentos com
termorretificação. Para a termorretificação, quanto maior a temperatura, maiores foram os decréscimos
no h°;

Para ΔE verificou-se que o congelamento influenciou, principalmente, quando combinado com
temperaturas em termorretificação. Quanto maior a temperatura de termorretificação nos tratamentos
não combinados, maiores foram os resultados da ΔE e maiores as modificações na coloração da
madeira;
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Resumo
A modificação térmica pode contribuir para um aumento da estabilidade dimensional e resistência da madeira,
agregando valor ao material. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da termorretificação em
óleo em diferentes temperaturas, na variação percentual de massa, teor de umidade e teor de cinzas de madeiras
de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii. Foram confeccionados, a partir de cinco árvores, 48 corpos de prova para
cada espécie, com dimensões de 1cm x 1cm x 25cm. Os mesmos foram submetidos a termorretificação em óleo,
permanecendo no processo durante 4 horas, nas temperaturas de 150°C, 180°C e 210°C. Em relação a variação
percentual de massa, pode-se observar um acréscimo de massa em praticamente todas as temperaturas utilizadas
para ambas as espécies, com exceção do tratamento de 210ºC na madeira de Eucalyptus grandis, com a perda de
4,80% de massa. Para a mesma temperatura, o teor de cinzas apresentou uma tendência decrescente de 0,31% e
0,16% para Pinus e Eucalyptus, respectivamente, diferente das outras temperaturas que apresentaram altos teores
para ambas as espécies. Em relação ao teor de umidade, houve um decréscimo em relação ao aumento da
temperatura, exceto para os tratamentos T150 e T180 de Pinus elliottii. O material tratado apresentou
comportamento esperado, pois ocorreu um acréscimo na variação percentual de massa e, decréscimo no teor de
umidade, fato atribuído à absorção de óleo pela amostra durante o tratamento e o aumento da temperatura,
respectivamente.
Palavras-chave: Higroscopicidade; Modificação térmica; Oil Heat Treatment.

1. Introdução
A modificação térmica da madeira é reconhecida como um método válido, para aumentar a
estabilidade dimensional da madeira e incrementar a sua resistência (HILL, 2006), além de,
geralmente, torná-las mais escuras, próximas à coloração de madeiras tropicais, sendo assim mais
vantajosa para espécies de coloração mais clara e menos apelativas, como pinus e eucalipto
(ESTEVES et al. 2007). De modo geral, os métodos de modificação térmica da madeira diferem entre
si, na utilização ou não, de atmosfera inerte (nitrogênio ou vapor), no uso de óleos, na máxima
temperatura e na condição de umidade inicial da madeira – úmida ou seca (CALONEGO, 2009).
Dentre os métodos de modificação da madeira, destaca-se a termorretificação em óleo vegetal,
visto que, tal método permite maior controle da temperatura no processo, quando comparada ao vapor
d’água, pois apresenta maior densidade e condutividade térmica (MENZ, 2012). Neste processo, o
emprego de óleos requer altas temperaturas (usualmente 180-220ºC), que resultam em mudanças nos
constituintes químicos da madeira (HILL, 2006). Segundo o autor, o primeiro constituinte a entrar em
processo de degradação são as hemiceluloses e, em geral, a perda de polissacarídeos se torna
particularmente significante em temperaturas acima de 180ºC.
Com a modificação dos constituintes químicos, a capacidade de retenção de água na madeira
acaba sendo afetada, fazendo com que as madeiras termorretificadas apresentem um menor teor de
umidade em relação àquelas que não receberam tratamento de modificação térmica.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da termorretificação em óleo,
em diferentes temperaturas, na variação percentual de massa, teor de umidade e teor de cinzas nas
madeiras de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii.
2. Material e Métodos
2.1. Coleta e preparo do material
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Foram amostradas cinco árvores de Pinus elliottii e Eucalyptus grandis, provenientes de
povoamentos experimentais da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Das dez árvores,
retirou-se a primeira tora, com 3 metros de comprimento, que foram posteriormente desdobradas,
utilizando-se a prancha central, cerca de 8 centímetros de espessura de cada tora.
Das pranchas centrais, foram confeccionados 48 corpos de prova por tratamento, 192 no total
– para cada espécie. Todos os corpos de prova foram orientados em relação aos três planos
anatômicos, radial, tangencial e longitudinal, com dimensões de 1cm x 1cm x 25cm, respectivamente.
Previamente à modificação térmica em óleo, foram dispostos em câmara climatizada (20 ± 2°C e 65 ±
5% de UR), até equilíbrio higroscópico.
2.2. Termorretificação
Os corpos de prova foram imersos em óleo vegetal, ainda frio, em um banho laboratorial da
marca Quimis®, modelo 02113-22 com capacidade 16 litros. A partir do momento em que a
temperatura desejada foi atingida, manteve-se o tratamento por 4 horas. Os tratamentos realizados
estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Tratamentos para termorretificação para madeiras de Pinus elliottii e Eucalyptus grandis.
(Fonte: os autores)
Tratamento
Controle
T150
T180
T210

Temperatura
150°C
180°C
210°C

Após a termorretificação, os corpos de prova foram arrefecidos em estufa laboratorial com
circulação forçada de ar até 100°C, para a cura do óleo. Posteriormente, foram acondicionados em
câmara climatizada (20 ± 2°C e 65 ± 5% de UR) até atingirem o equilíbrio higroscópico.
2.3 Variação percentual de massa
A avaliação desta propriedade (VPM %) foi realizada através da pesagem dos corpos de prova
em equilíbrio higroscópico, antes e depois da aplicação da termorretificação, por meio da equação:
VPM =

Massa seca amosta antes do tratamento(g) - massa seca amostra após tratamento(g)
·100
Massa seca amostra antes do tratamento(g)

2.3. Teor de umidade
A determinação do teor de umidade, foi realizada conforme norma TAPPI T210 cm-93, na
qual as amostras são transformadas em palitos e, posteriormente, em serragem, utilizando moinho de
facas do tipo Willey. Em seguida, foram pesados 1g de amostra, acondicionados em vidraria com peso
definido, em duplicata, que foram transferidas para estufa a 105ºC, e mantidas durante 8 horas até
atingir massa constante. Após este período, as amostras foram pesadas em balança laboratorial de
precisão e, o de teor de umidade (TU %) foi determinado pela equação:
TU =

Massa inicial da amostra(g) - Massa da amostra seca em estufa(g)
Massa inicial da amostra(g)

·100

2.4. Teor de cinzas
O teor de cinzas foi determinado conforme a norma TAPPI T 211 om-93, com a utilização de
cadinhos de porcelana sinterizados em mufla a 525ºC. Após a sinterização, são pesados, diretamente
nos cadinhos, 1g de amostra absolutamente seca, para então executar a queima do material em mufla,
na temperatura de 525ºC, durante 3 horas.
Após, os cadinhos são transferidos para um dessecador para resfriamento e posterior pesagem.
O teor de cinzas (TC %) foi determinado pela equação:
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TC =
3. Resultados e Discussão

Massa de cinzas
·100
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

O teor de umidade de equilíbrio das amostras apresentou uma tendência de decréscimo em
função do aumento da temperatura no tratamento, para ambas espécies (Tabela 2). Nota-se diferença
entre os tratamentos, exceto para T150 e T180 de Pinus, uma vez que as coníferas apresentam menor
teor de hemiceluloses que as folhosas (KLOCK et al., 2005).
Tabela 2 – Valores médios do teor de umidade (%) das madeiras de Pinus elliottii e Eucalyptus
grandis.
(Fonte: os autores)
Tratamentos
Controle

T150

T180

T210

Eucalyptus grandis

9,54

6,73

5,71

4,22

Pinus elliottii

9,83

6,80

6,89

5,57

Durante o processo de termorretificação, a madeira é parcialmente degradada pelo calor, ou
seja, ocorre a despolimerização dos seus constituintes químicos, dentre os quais, as hemiceluloses são
mais afetadas. Desta forma, ocorre a redução de grupos hidroxílicos (OH-) e a clivagem das cadeias
glicosídicas (AKYILDIZ; ATES, 2008).
A proporção de celulose cristalina é incrementada, logo que a porção amorfa, termicamente
menos estável, é parcialmente degradada, contribuindo para um menor teor de umidade em função da
menor acessibilidade das hidroxilas (ESTEVES; PEREIRA, 2009).
A atmosfera de transferência de calor (óleo vegetal) é absorvida pela madeira, formando uma
película hidrofóbica no entorno do material, tornando-a menos suscetível à absorção de água, quando
em contato com a umidade.
O decréscimo do teor de umidade de equilíbrio resulta da menor interação química da madeira
com a água, portanto, a madeira termorretificada tende a apresentar uma maior estabilidade
dimensional, acarretando em menos perda de material em processos de transformação da madeira,
agregando assim, valor ao produto final.
Tabela 3 – Valores médios da variação percentual de massa (VPM %) de Pinus elliottii e Eucalyptus
grandis termorretificados.
(Fonte: os autores)
Tratamentos
Controle

T150

T180

T210

Eucalyptus grandis

-

4,64

1,73

-4,80

Pinus elliottii

-

54,24

18,95

8,90

Em tratamentos térmicos da madeira, com elevadas temperaturas, ocorre variação de
percentual de massa. Moura et al. (2011), concluíram em um estudo de termorretificação, sem óleo,
em presença e ausência de oxigênio, utilizando Eucalyptus e Pinus, que ambas espécies após os
tratamentos, tiveram perdas de massa, relacionada à degradação térmica dos constituintes químicos do
material.
Durante a termorretificação, é possível que ocorra um acréscimo na massa, pela absorção de
óleo na madeira, como observado em todas as temperaturas utilizadas para as duas espécies, com
exceção do tratamento a 210ºC na madeira de Eucalyptus grandis, com a perda de 4,80% de sua
massa. Esta perda, pode ser explicada pelo fato de que, após atingir 200ºC, a madeira muda
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rapidamente suas propriedades pela degradação dos seus componentes químicos (SIDOROVA, 2008),
portanto, o peso absorvido em óleo, foi menor que a massa lignocelulósica degradada pela severidade
do tratamento.
A diferença anatômica e a densidade entre as espécies utilizadas podem responder o porquê da
madeira de Pinus elliottii apresentar uma variação percentual de massa significativamente maior do
que nas madeiras de Eucalyptus grandis. Com menor densidade e, por sua maior porosidade, as
coníferas são propícias à maior absorção de óleo durante o tratamento de termorretificação,
comparativamente às folhosas.
O teor de cinzas (Tabela 3) encontra-se dentro dos padrões da literatura para Eucalyptus
grandis (NEVES et al 2011) e Pinus elliottii (BALLONI, 2009).
Tabela 3 – Valores médios do teor de cinzas (%) de Pinus elliottii e Eucalyptus grandis
termorretificados.
(Fonte: os autores)
Tratamentos
Controle

T150

T180

T210

Eucalyptus grandis

0,35

0,13

0,34

0,31

Pinus elliottii

0,20

0,12

0,27

0,16

O uso de óleo vegetal para tratamento térmico da madeira necessita de temperaturas altas, o
que resulta em mudanças no constituintes químicos da madeira (HILL, 2006). Após a passagem por
este processo, as hemiceluloses são um dos primeiros componentes a ser degradado. Segundo Dubey
et al. (2011), com a degradação dos carboidratos, a madeira acaba apresentando um maior teor relativo
de lignina, que, segundo Helander et al. (2013), pode estar diretamente ligado ao teor de cinzas, o qual
explicaria altos teores na temperatura de 180ºC, em ambas as espécies. Possivelmente nesta faixa de
temperatura, ocorre uma maior degradação dos carboidratos, aumentando a quantidade relativa de
lignina.
Na temperatura de 210ºC, os teores de cinzas, seguem a mesma tendência decrescente de
0,31% e 0,16% para Pinus elliottii e Eucalyptus grandis, respectivamente, fato esse que pode ser
explicado pela menor presença de lignina, que sofre degradação em temperaturas a partir dos 200ºC
(ESTEVES; PEREIRA, 2009).
No tratamento a 150°C, ocorre um acréscimo de massa para ambas espécies, uma vez que
ocorre maior absorção de óleo. Portanto, há menor teor de cinzas, quando este é determinado através
de uma relação entre massas.
4. Conclusões


As madeiras termorretificadas apresentaram tendência esperada para o tipo de tratamento
aplicado, com variação positiva no percentual de massa e, decréscimos do teor de umidade de
equilíbrio;



A absorção de óleo e o menor teor de umidade de equilíbrio, indicam que a madeira
termorretificada apresenta menor higroscopicidade, portanto, maior estabilidade dimensional,
agregando valor pelo incremento nas propriedades físicas do material;



O teor de cinzas não foi eficiente na caracterização do material, devido à impregnação do óleo
vegetal na madeira.
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Resumo
A implementação do manejo florestal sustentável requere informação importante e básica sobre o crescimento, as
idades, reprodução, e a sobrevivência das espécies de árvores exploradas. Esta informação obtém-se geralmente
na América Latina mediante a instalação de Parcelas Permanentes de Amostragem (PPA). Sem embargo é difícil,
já que as PPA frequentemente contêm apenas alguns indivíduos das espécies exploradas e os períodos de
monitoração tem uma cobertura de só uma fracção da vida útil da maioria das árvores. Neste contexto, a
dendrocronologia baseada nos estudos dos anéis de crescimento das árvores é uma ferramenta importante, rápidas
e práticas para determinar, a idade das árvores, a relação de comportamento das espécies com o clima, a
determinação do diâmetro mínimo de corte, etc. O presente trabalho objetivou-se estudar os anéis de crescimento
de árvores nativas Hymenaea oblongifolia, da Floresta da Amazônia Peruana, com auxílio de técnicas
dendrocronológicas. Foram coletadas 08 árvores e retirado um disco de cada indivíduo na base da tora. A madeira
de Jatobá, possui anéis de crescimento anuais. O limite da camada de crescimento é caracterizado pela presença
de parênquima marginal e escassamente por zonas fibrosas. A espécie apresenta uma correlação significativa de
0.321 acima do nível de confiança pelo COFECHA. Árvores de H. oblongifolia, apresentaram idades variáveis de
109 a 236 anos. As larguras dos anéis de crescimento das árvores correlacionam positivamente com a precipitação
mensal e negativamente com a temperatura máxima. A madeira de Jatobá, apresenta um potencial para estudos
dendrocronológicos na Amazônia Peruana de Madre de Dios.
Palavras-chave: Anatomia da Madeira, Anéis de crescimento, Árvores tropicais.

1. Introdução
O Setor Florestal do Peru nos últimos 15 anos, vem exportando madeiras de Apuleia leiocarpa,
Hymenaea oblonglifolia, Myroxylon balsamum, Amburana cearensis, Dipteryx odorata e Tabebuia
serratifolia e Manilkara bidentata, principalmente para parquet. Os registros históricos de valores
anuais de exportação mostram uma tendência positiva, os principais mercados de produtos
semitransformados de madeiras peruanas são principalmente: China, Estados Unidos e México (ADEX,
2014). Muitas espécies de madeiras da Amazônia do Peru são ecologicamente importantes porque são
do dossel superior com ampla distribuição nas Florestas neotropicais.
O corte seletivo de algumas madeiras duras exigidas pelo mercado internacional faz com que
suas populações naturais sejam afetadas fortemente. Um exemplo de madeira dura amazônica extraída
de forma intensiva é o caso da madeira de Tabebuia spp., que se encontra em vias de extinção no Brasil,
mas também no Peru e em outros países amazônicos. Além disso, os diâmetros mínimos de corte de
espécies Florestais na América Latina e especialmente no Peru, não foram estabelecidos baseado em
pesquisas para garantir o uso sustentável das espécies. Neste contexto a dendrocronologia é uma
ferramenta importante, rápida e prática para determinar, entre outras coisas, a idade das árvores, o
crescimento médio anual, a relação com o clima da região e a determinação do diâmetro mínimo de
corte (DMC) entre outras coisas, que em a atualidade com o uso de parcelas permanentes de amostragem
(PPA). Os indivíduos muitas vezes têm poucas espécies aproveitadas e os períodos de supervisão
cobrem apenas um fragmento da vida da maioria das árvores tropicais e as parcelas permanentes de
amostragem não estão retornando com a informação que é necessária para implementar atividades
Florestais sustentáveis.
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2. Material e Métodos
O local do estudo foi o Consolidado MADERACRE, situado na região de Madre de Dios - Peru.
(Figura 1) Essa região tri-fronteira (Peru, Brasil e Bolívia), possui estação seca (junho a agosto) é bem
diferenciada e curta chamada verão, precipitação com valores de 50 a 100 mm.mês-1. A taxa acumulada
de precipitação anual é de cerca de 1.800 mm, abundante durante os meses do ano e em maio a
setembro tem sua intensidade reduzida.

Figura 1 – Área de estudo (Fonte: Plano Geral de Manejo Florestal Consolidado MADERACRE, 2014).
Foram selecionadas 08 árvores de H. oblongifolia, considerando-se os aspectos de fitossanidade.
Essa área foi escolhida pelo fato de ser uma Unidade de Manejo Florestal (UMF) concedida pelo Estado
Peruano como concessão florestal, com certificação FSC (Forest Stewardship Counsil).
As espécies foram coletadas das árvores comerciais do Consolidado MADERACRE, obteve-se
um disco de 10 cm, de espessura da base das árvores. Depois do disco foi cortada uma secção transversal
diametral e foram retiradas duas amostras radiais de cada árvore no sentido casca-medula. As amostras
de madeira foram transportadas da fronteira do Peru e Brasil para a cidade de Seropédica, Rio de JaneiroBrasil, por terra com cerca de 4320 km.
As amostras foram secas a temperatura ambiente e polidas numa sequência de lixas (60-1200
grãos/cm²) para destacar os anéis de crescimento no plano transversal do lenho. Para mensuração da
largura dos anéis foram utilizadas imagens digitalizadas (1200 dpi) das amostras radiais. Para as análises
dendrocronológicas foram utilizados dois raios (séries) de cada indivíduo, totalizando 16 amostras. Os
dados de largura dos anéis foram processados pelo programa estatístico COFECHA, para o controle e
verificação da sincronização das séries entre e dentre árvores. Para a construção da cronologia foi
utilizado o programa ARSTAN (MRWE Application Framework Copyright © 1997-2004), (HOLMES
et al., 1986).
A cronologia obtida foi correlacionada com os valores mensais de temperatura e precipitação.
Para tanto, foram realizadas análises de correlação de Pearson entre a cronologia produzida e a
temperatura e precipitação, os dados climáticos foram obtidos da base do National Oceanic and
Atmopheric Administration (NCEP-NCAR Reanalysis); dados históricos de temperatura do ar e
precipitação totais mensais de um período de 65 anos (1948-2013) (KALNAY, 1996).
3. Resultados e Discussão
CARACTERIZAÇÃO ANATOMICA DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO
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O lenho das árvores de Hymenaea oblonglifolia, caracterizados anatomicamente em sua seção
transversal, evidenciou anéis de crescimento distintos. O limite da camada de crescimento é
caracterizado pela presença de parênquima marginal e escassamente por zonas fibrosas, com
achatamento radial das fibras e maior espessamento de suas paredes, e uma menor frequência de vasos.
Em função dos anéis de crescimento falsos se observou faixas de parênquima marginal finas a muito
finas descontinuas (Figura 2). A delimitação dos anéis de crescimento de parênquima marginal foi
descrita por Maselli et al. (2013); para Hymenaea stigonocarpa e Hymenaea courbaril. Huaman (2011);
descreveu para Hymenaea coubaril a mesma delimitação dos anéis de crescimento em estudos de
dendrocronologia.
As observações dos anéis de crescimento das árvores de H. oblonglifolia, apresentaram
variações da largura, dentro de uma mesma árvore, isto ocorreu como consequência de ter um fator
limitante em seu processo de crescimento. Portanto, H. oblonglifolia, é sensível aos fatores ambientais,
tendo um potencial em estudos dendrocronologicos, já que o processo de datação cruzada é mais fácil
quando maior é a variação na largura dos anéis. FRITTS, 1976; TOMAZELLO FILHO et al., 2001;
BOTOSSO et al., 2001; LISI et al. 2008; ROSERO, 2009, CAMPOS 2009.
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Figura 2 – Limites de anéis de crescimento em Hymenaea oblonglifolia. (A) variou consideravelmente
em sua estrutura. Enquanto muitos anéis são caracterizados por (B) parênquima marginais, anéis
também escassamente demarcadas por (C) zonas fibrosas. Anéis de crescimentos falsos demarcadas por
(D) por trechos descontínuos de parênquima marginal. Limite de anéis estão indicadas por setas.
DENDROCRONOLOGIA
Por meio da análise e interpretação dos dados de largura dos anéis de crescimento de H.
oblonglifolia, realizadas pelo software COFECHA, foi possível sincronizar as séries cronológicas das
08 árvores analisadas; o que contribuiu para construção da cronologia para o conjunto de árvores, pelo
software ARSTAN (Figura 3). O período estudado foi de 1948 à 2013, o número de anéis variou de 109
à 236, sendo analisadas no total 16 amostras (séries radiais), dos 08 indivíduos selecionados de H.
oblonglifolia.
A espécie apresentou um valor médio de intercorrelação de 0,321, significativo em relação ao
nível crítico de significância de 0,32, enquanto à sensibilidade média para a espécie, o valor foi de 0,399.
Isso indica a existência de um sinal comum que determina um padrão de crescimento semelhante entre
os 08 indivíduos estudados. A variação da largura dos anéis de crescimento é consequência da presença
de um fator ambiental limitante.
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O resultado encontrado para H. oblonglifolia, atesta a sua potencialidade para estudos em
dendrocronologia na Amazônia Peruana, dada a sua sensibilidade em detectar e registrar sinais de
eventos climáticos na estrutura anatômica da madeira. Estudos de dendrocronologia com Hymenaea
stigonocarpa mostram que a correlação foi de 0,39 e apresentou uma sensibilidade de 0,60 MASELLI
et al, (2013). Para Hymenaea courbaril a correlação foi de 0,34 e teve uma sensibilidade de 0,50
(MASELLI et al, 2013; HUAMAN, 2011). O que corrobora o potencial dendrocronológico do gênero
Hymenaea.
STD Cronología
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Figura 3 - Série cronológica máster dos índices da largura dos anéis de crescimento de H. oblonglifolia
com o número de amostras.

Coeficiente de correlação

A influência das variáveis climáticas no crescimento em diâmetro das árvores de H.
oblonglifolia, está vinculada a precipitação, uma vez que esta apresentou correlações positivas e
significativas entre a cronologia e a precipitação média anual, para os meses de setembro (r=0,25;
p<0,05) e dezembro (r=0,24; p<0,05) do ano prévio, e janeiro (r=0,24; p<0,05) do ano posterior; no
entanto, houve correlação negativa da temperatura no mês de julho (r=-0,27; p<0,05) do ano corrente.
(Figura 4). Este resultado revela que a precipitação tem uma forte influência no incremento diametral
das árvores H. oblonglifolia, desenvolvidas na região de Madre de Dios, sendo desta forma, um fator
limitante ao crescimento da espécie para o local, visto que o crescimento das árvores nos meses de
menor precipitação é reduzido.
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Ano prévio

Ano corrente

Mês

Ano posterior

Figura 4 - Correlação entre a série cronológica dos anéis de crescimento e a precipitação média mensal
e temperatura do ar. * Denota significância de 0,05.
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4. Conclusões
A delimitação dos anéis de crescimento de H. oblonglifolia, apresenta potencial para estudos
dendrocronológicos na Amazônia Peruana, devido à existência de correlações significativas da largura
dos anéis de crescimento e sensibilidade do câmbio vascular, a um fator climático comum no
crescimento da espécie.
A precipitação tem efeito determinante no crescimento das árvores de H. oblonglifolia, sendo o principal
fator que atua no crescimento da espécie, onde período de menores índices pluviométricos, causam uma
diminuição da atividade cambial das árvores
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Resumo
A madeira é muito utilizada para a obtenção de diversos produtos, porém sua instabilidade dimensional e sua
susceptibilidade ao ataque de organismos xilófagos podem limitar o seu uso. A termorretificação consiste na
aplicação de um tratamento térmico na madeira, provocando a degradação de constituintes químicos, e é uma
técnica que pode melhorar esses fatores indesejáveis. Sabe-se que o comportamento do lenho está intimamente
relacionado ao arranjo dos seus componentes anatômicos, sendo importante estudar as características da
madeira antes de aplicá-la em determinados usos. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito
do processo de termorretificação na composição anatômica das madeiras de Eucalyptus sp., Mimosa scabrella
Benth., Tectona grandis L.f. e Pinus sp. As madeiras passaram por tratamento à 180, 200 e 220°C, durante 1
hora, em estufa com controle de temperatura e pressão. Foram medidos o diâmetro do lume e a frequência dos
vasos, e o comprimento e a espessura da parede celular das fibras. O experimento foi conduzido sob um
Delineamento Inteiramente Casualizado, em esquema fatorial. As temperaturas utilizadas exerceram influência
significativa apenas na espessura das paredes das fibras. As diferenças observadas entre os demais parâmetros
não foram decorrentes dos tratamentos térmicos, mas resultado da variabilidade genética existente entre as
espécies. Foi observada alteração da cor das madeiras, sobretudo para temperaturas mais altas.
Palavras-chave: Termorretificação; anatomia; retificação térmica.

1. Introdução
A madeira é muito utilizada para a obtenção de diversos produtos, como carvão vegetal,
celulose e papel, materiais de construção civil, móveis e painéis. Entretanto, a sua instabilidade
dimensional e sua susceptibilidade ao ataque de xilófagos podem dificultar o seu uso. Uma maneira de
minimizar essas limitações é o processo de termorretificação, conhecido também por retificação
térmica (ARAÚJO, 2010), que consiste na aplicação de um tratamento térmico na madeira e pode ser
efetuado por meio de diferentes métodos e temperaturas, acarretando alterações químicas, físicas e
mecânicas na mesma (RODRIGUES, 2009).
A termorretificação da madeira pode contribuir para o aumento da sua estabilidade
dimensional e resistência à biodeterioração por fungos, e para a diminuição da sua higroscopicidade,
em decorrência da degradação de grupamentos hidroxílicos presentes, principalmente, nas
hemiceluloses, que são os constituintes mais hidrofílicos da madeira. Além disso, os tratamentos
termorretificadores podem ser aplicados para alterar a cor da madeira (LOPES, 2012), fazendo com
que a peça tratada adquira colorações semelhantes às de madeiras de alto valor comercial. Além de
melhorar a qualidade, agregar valor à madeira e ampliar suas possibilidades de uso, o tratamento
térmico representa uma alternativa às técnicas que utilizam produtos químicos para a preservação da
madeira, contribuindo para um menor impacto ambiental, uma vez que os reagentes químicos
utilizados nestes processos podem ser muito danosos ao meio ambiente.
Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos sobre os efeitos do tratamento térmico nas
propriedades da madeira. No entanto, são escassas pesquisas que analisem o efeito de tal processo nos
elementos anatômicos das diversas espécies de madeira, contribuindo para o fortalecimento do uso
desse procedimento pelo setor industrial brasileiro.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Painéis e Energia da Madeira (LAPEM) e
de Propriedades da Madeira (LPM), ambos do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade
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Federal de Viçosa (UFV). Foram utilizadas madeiras de três espécies de folhosa (Eucalyptus sp.,
Mimosa scabrella Benth. e Tectona grandis L.f.) e uma espécie de conífera (Pinus sp.), sem idade
definida.
2.1. Termorretificação do Material
Foram confeccionadas peças de madeira com dimensões de 30 x 5 x 2 cm, baseadas no
tamanho da estufa utilizada para a realização do tratamento térmico. Essas peças foram secas em
estufa com circulação forçada de ar, à temperatura de 70°C até que atingissem o teor de umidade em
torno de 3%.
A termorretificação foi realizada em uma estufa com controle de pressão e temperatura. Antes
de acondicionar o material no interior da estufa, o mesmo foi entabicado e fixado entre suportes de
ferro para evitar empenamentos e contato com as paredes da estufa, de acordo com o método utilizado
por Araújo (2010). As peças somente foram introduzidas na estufa quando a mesma já tinha atingido a
temperatura estabelecida para cada tratamento. Em seguida, procedeu-se um vácuo inicial e, então, a
estufa foi preenchida com nitrogênio até uma pressão máxima de 0,6 kgf/cm². O material permaneceu
na estufa por 1 hora para cada temperatura de tratamento (180, 200 e 220ºC). Para cada temperatura
foram realizados 3 processos de termorretificação (3 repetições) Após o tratamento térmico, a madeira
foi acondicionada em sala climatizada a 23°C e 65% de umidade relativa.
As peças que compuseram as testemunhas também foram previamente secas em estufa a 70°
até atingirem 3% de umidade e, depois, foram climatizadas a 23°C e 65% de umidade relativa,
juntamente com o material termorretificado, para posterior retirada dos corpos de prova para proceder
às análises.
2.2. Análise Morfológica de Fibras e Poros
Foram feitos corpos de prova com dimensões de 2 x 2 x 3 cm. De cada corpo de prova foram
retirados pequenos fragmentos (lascas) com o auxílio de um estilete. Esses fragmentos foram inseridos
em tubos de ensaio contendo solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido acético glacial
(CH3COOH), na proporção 1:1, para a individualização das fibras, segundo o método de Nicholls e
Dadswell, descrito por Ramalho (1987). Os tubos foram colocados em uma estufa, à 60°C, por 48
horas, até a completa dissociação da madeira. Em seguida, o material foi lavado em água corrente e
corado com azul de astra (solução aquosa a 1%). Posteriormente, montaram-se as lâminas temporárias
e, com o auxílio de um microscópio óptico com câmera acoplada, sistema de aquisição de imagens, e
software Axio-Vision 4.3, foram obtidas as imagens e realizadas as medições de comprimento, largura
e diâmetro do lume de 30 fibras por amostra. A espessura da parede celular das fibras foi estimada
através da fórmula abaixo, onde, EP = espessura de parede celular (μm), L = largura da fibra (μm) e
DL = diâmetro do lume da fibra (μm).
EP =

L − DL
2

O bloco remanescente foi colocado em água quente até o seu amolecimento. Em seguida,
utilizou-se um micrótomo de deslize horizontal para a obtenção de finas seções, no sentido transversal,
com espessura de 16 μm. Os cortes passaram por um processo de descoloração em solução de
hipoclorito de sódio 60% (NaClO) e depois foram corados com safranina (solução aquosa a 1%).
Desidrataram-se os cortes anatômicos em uma série alcoólica e procedeu-se a montagem das lâminas
permanentes, fixadas com Entellan. Foram obtidas micrografias e, com o auxílio do software AxioVision 4.3, realizadas as medições do diâmetro de 30 poros para cada amostra e a frequência destes
(IAWA, 1989).
2.3. Análise da Cor da Madeira
Foi feita uma análise visual da cor da madeira para verificar a ocorrência de alteração da
coloração mediante os tratamentos térmicos.
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2.4. Condução Experimental e Análises Estatísticas
O experimento foi conduzido sob um Delineamento Inteiramente Casualizado, em um
esquema fatorial. Foi feito um fatorial de 4 x 3 para a análise do diâmetro do lume e frequência dos
vasos, tendo como fatores a temperatura, com 4 níveis (testemunha, 180, 200 e 220ºC), e a espécie (3
níveis), com 3 repetições, totalizando 36 amostras, sendo 27 tratadas e 9 testemunhas. Pinus não é
considerado neste caso pois é uma conífera e não possui vasos. Já para o comprimento e a espessura
da parede das fibras, foi feito um fatorial de 4 x 4, tendo como fatores a temperatura (4 níveis) e a
espécie (4 níveis), com 3 repetições, totalizando 48 amostras, sendo 36 tratadas e 12 testemunhas.
3. Resultados e Discussão
A análise de variância do esquema fatorial indicou que todos os parâmetros estudados, exceto
espessura da parede das fibras, foram afetados somente pelo fator espécie, ou seja, as diferenças entre
as médias de cada um desses parâmetros (diâmetro do lume e frequência dos vasos, e comprimento
das fibras) foram devidas ao fato de serem provenientes de espécies diferentes, não havendo efeito da
temperatura. De acordo com Pereira (2009), a estrutura anatômica da madeira é influenciada pela
grande variabilidade de espécies existentes. Ainda, segundo Kollmann e Côté Jr (1968), as variações
na estrutura interna do lenho estão em função, sobretudo, da genética de cada espécie.
Além disso, não houve efeito significativo da interação “temperatura x espécie” para tais
parâmetros, mostrando que esses fatores atuaram de forma independente. Assim, o efeito do fator
espécie, que foi significativo, pode ser observado na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores médios de diâmetro do lume dos vasos, frequência dos poros e comprimento das
fibras, considerando o fator espécie. (Fonte: os autores).
Espécie

Diâmetro do lume (μm)

Frequência dos poros/mm²

Comprimento das fibras (mm)

Bracatinga

160,63 b

7,12 a

1,05 b

Eucalipto

147,41 ab

6,69 a

1,16 b

Teca

146,61 a

5,42 b

1,04 b

3,28 a
Pinus
As médias, comparadas em coluna, seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de
probabilidade.

O comprimento das fibras (traqueídeos) de pinus foi muito maior do que o comprimento das
fibras das demais espécies (Tabelas 1 e 2), corroborando com os resultados encontrados na literatura,
pois o comprimento dessas células, de modo geral, encontra-se entre 3 e 5 milímetros, variando
conforme a espécie de conífera (PANSHIN e ZEEUW, 1980). Já o comprimento das fibras de folhosas
varia de 1 a 2 milímetros. Analisando os valores médios de comprimento das fibras (Tabela 2), podese observar que houve uma diminuição relevante do tamanho das fibras de pinus com o aumento da
temperatura.
Tabela 2 – Valores médios de comprimento (mm) para cada espécie e cada temperatura de tratamento
térmico. (Fonte: os autores).
Espécie

Temperatura
180°C

200°C

220°C

Bracatinga

1,15

1,01

1,00

Eucalipto

1,20

1,18

1,17

Teca

1,14

0,99

1,03

Pinus

3,46

3,41

2,88

Os coeficientes de variação obtidos para diâmetro do lume dos vasos, frequência dos poros e
comprimento das fibras foram considerados médios (entre 10 e 20%) ou altos (entre 20 e 30%),
baseando-se na classificação preconizada por Pimentel-Gomes (1985). Quanto maior esse coeficiente,
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mais heterogêneos são os dados, evidenciando a ocorrência de alta variabilidade durante o
experimento. Para tentar corrigir isso, pode-se realizar novos estudos testando outras temperaturas e
outros métodos de termorretificação, de modo que se enconte tratamentos que sejam mais eficazes
para tais espécies.
A análise estatística mostrou que tanto a espécie quanto a temperatura afetaram a espessura da
parede das fibras. Notou-se a existência de uma interação significativa entre espécie e temperatura,
evidenciando uma dependência entre os níveis desses fatores e, por isso, eles foram estudados
juntamente. As avaliações do comportamento de cada espécie para cada temperatura, e vice-versa,
estão representadas na Tabela 3.
Tabela 3 – Valores médios de espessura da parede das fibras (μm). (Fonte: os autores).
Espécie

Testemunha

180°C

200°C

220°C

Bracatinga

4,99 bB

6,66 bA

6,60 abA

6,73 aA

Eucalipto

5,38 bA

6,67 bA

5,06 bA

4,87 bA

Teca

5,55 bA

5,35 bA

5,32 bA

4,83 bA

9,40 aA
9,02 aA
7,37 aB
7,10 aB
Pinus
Médias ao longo das linhas seguidas de mesmas letras maiúsculas e ao longo das colunas seguidas de mesmas
letras minúsculas não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade.

Para bracatinga, ocorreu efeito significativo das temperaturas na espessura da parede, de forma
semelhante, comparando com a amostra testemunha. As médias da espessura da parede aumentaram
após a realização do tratamento térmico e isto não condiz com o que era esperado, pois o aumento da
temperatura ocasiona perda de massa em decorrência das modificações químicas, em especial da
degradação de grupos hidroxílicos presentes nas hemiceluloses, que são menos estáveis termicamente
e degradam-se rapidamente, em comparação com a celulose e lignina. Este aumento pode ser devido à
amostragem, ou seja, a porção das amostras que foram utilizadas para fazer o macerado já apresentava
paredes mais espessas do que a testemunha. É importante ressaltar que a madeira de bracatinga
apresenta alta cristalinidade. Isso dificulta o processo de degradação térmica da mesma, considerando
que madeiras cristalinas são, geralmente, mais resistentes ao calor (FENGEL e WEGENER, 1989).
Já para eucalipto e teca, os contrastes entre as médias das diferentes temperaturas foram
estatisticamente nulos. Apesar das diferenças entre os valores médios não diferirem
significativamente, a espessura da parede das fibras dessas duas espécies apresentou uma tendência de
redução do seu valor, comparando a maior temperatura de tratamento (220°C) em relação à madeira
não tratada.
No caso de pinus, a temperatura de 180°C não afetou a espessura da parede em relação à
amostra testemunha. Isso pode ser explicado pelo fato de que, segundo Araújo (2010), a decomposição
das hemiceluloses ocorre, geralmente, na faixa de temperatura de 200 a 260°C, não havendo, assim,
alteração significativa da espessura da parede em temperaturas inferiores. Por outro lado, as
temperaturas de 200 e 220°C afetaram, de maneira semelhante, ocorrendo uma redução acentuada da
espessura da parede. Esta teve uma diminuição de 2,3 μm (± 25%) da testemunha para a temperatura
de 220°C, mostrando que pinus foi a espécie que sofreu maior efeito da temperatura.
Analisando o efeito das temperaturas, observou-se que houve uma diferença significativa para
a madeira de Pinus sp., em relação as demais espécies. Isto é uma consequência do fato desta espécie
ser uma conífera e apresentar estrutura anatômica diferente das folhosas, como fibras de maiores
dimensões e ausência de vasos (CHIMELO, 2007). Além disso, o teor e o tipo de hemiceluloses
presentes em coníferas e folhosas são diferentes, fazendo com que cada grupo de madeira tenha o seu
comportamento em resposta aos tratamentos térmicos.
Foi observada uma leve intensificação da coloração das madeiras em decorrência dos
tratamentos térmicos, principalmente para a temperatura mais alta. Essa alteração da cor pode ter sido
devida à formação de produtos oxidativos e produtos da degradação das hemiceluloses, migração dos
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extrativos e compostos nutritivos em direção à superfície da madeira e possível aumento no teor de
lignina (ESTEVES et al., 2008).
4. Conclusões
As temperaturas utilizadas não exerceram influência significativa no diâmetro do lume e
frequência dos vasos, bem como no comprimento das fibras das madeiras das quatro espécies
estudadas.
As diferenças observadas em todos os parâmetros, exceto espessura da parede das fibras,
foram devido somente à existência de variabilidade genética entre as espécies, e não a um efeito
decorrente dos tratamentos térmicos.
A espessura da parede das fibras de pinus sofreu mais efeito da temperatura de tratamento
térmico em relação às demais espécies estudadas.
Houveram diferenças entre os tons de cores das madeiras devido aos tratamentos térmicos,
sobretudo para temperaturas mais altas.
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Resumo

Objetivou-se com este trabalho verificar a concentração de mercado internacional de
pellets. Para tal, foi avaliada a desigualdade do mercado pelo Coeficiente de Gini e a
concentração pela razão dos quatro e oito principais exportadores. Foram utilizados
dados de exportação de 62 nações fornecidos pela Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO), no período de 2012 a 2014. De acordo com os
resultados obtidos, o índice de desigualdade do mercado é classificado como forte a
muito forte. Os Estados Unidos (EUA) foi o principal exportador de pellets no período
avaliado, sendo que, em 2014, detinha 26,8% do total das exportações. Nota-se também
a importância de outros países, que nos três anos, se mantiveram como principais
exportadores do produto, como Canadá e Letônia.
Palavras-chave: Competitividade de mercado, Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura, Tecnologia da madeira.

1. Introdução
Devido à crescente demanda da população mundial por energia e do aumento da expectativa de
vida em países emergentes, a procura por novas fontes energéticas está cada vez mais em evidência
(CONSTANTINI et al., 2016). Os pellets surgiram como uma opção viável e tecnológica para contornar
essa situação (PROTÁSIO et.al, 2015), pois são um combustível de matriz limpa, renovável e com
elevado teor energético (SELKIMAKI et al., 2010). Pellets são biocombustíveis sólidos granulados
produzidos a partir da densificação de partículas de biomassa, com ou sem aditivos, formato cilíndrico,
diâmetro pré-definido de 6 a 25 mm e comprimento variável (DIN, 2011).
A demanda pelo produto tem aumentado ao longo dos anos, principalmente no mercado
europeu, devido à legislação que apoia a utilização de combustíveis de fontes renováveis (TRØMBORG
et al., 2013). Em 2011, o consumo mundial de pellets foi de 14,4 milhões de toneladas, desse total, 80
% foram consumidos somente na União Europeia (MOBINI et al., 2013). No ano de 2013, a produção
de pellets de madeira na União Europeia foi superior a 12 milhões de toneladas, enquanto o consumo
foi de 18,7 milhões de toneladas (KRISTÖFEL et al., 2015).
Para determinar essa estrutura de mercado são utilizadas as medidas de desigualdade. Elas são
importantes porque, acredita-se que, algumas empresas utilizam tais parâmetros para reorganizar as
atividades de produção (HENNESSY et al., 2007). Além disso, a estrutura do mercado pode afetar tanto
a sua própria eficiência quanto alterar incentivos à inovação (AGHION et al., 2005). Tem-se como
principais medidas de concentração, o Coeficiente de Gini e as razões de concentração (HENNESSY et
al., 2007).
O estudo da estrutura do mercado internacional dos pellets faz-se necessário para compreender
a dinâmica da comercialização desse produto. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar
a concentração do mercado internacional de pellets de madeira no período de 2012 a 2014, a partir do
Coeficiente de Gini.
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2. Material e Métodos
Os dados foram extraídos do banco de dados da Organização Das Nações Unidas Para
Alimentação e Agricultura (FAO, 2015) e referem-se aos valores das exportações de pellets de madeira
para 62 países, nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Foram calculadas medidas de desigualdade e concentração de mercado para avaliar as
exportações de pellets de madeira.
O Coeficiente de Gini foi calculado pela equação proposta por Noce et.al (2005).
n

G  1   (Cij  Ci)
i 1

Em que:
G = índice de Gini;
n = número de países;

Cij = participação acumulativa no consumo em ordem crescente;
Ci = participação da fábrica i.
A classificação do nível de concentração de um mercado segundo os valores do Índice de Gini
foi feita de acordo com os critérios apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Classificação da desigualdade pelo Coeficiente de Gini. Fonte: Noce et.al (2005).
Valor do Índice de Gini

Desigualdade do Mercado

0,101 – 0,250

Nula a fraca

0,251 – 0,500

Fraca a média

0,501 – 0,700

Média a forte

0,701 – 0,900

Forte a muito forte

0,901 – 1,000

Muito forte a absoluta

3. Resultados e Discussão
Com base no Coeficiente de Gini foi possível classificar, no período avaliado, a desigualdade
do mercado de forte a muito forte (Tabela 2). A principal razão para isso é a concentração das
exportações do produto pelos EUA que possuem a maior participação nas exportações de pellets. No
ano de 2014, detinham 26,8% do total das exportações, valor 100% superior em relação ao segundo
maior exportador, o Canadá.
Tabela 2 - Coeficiente de Gini nos anos de 2012, 2013 e 2014.
ANO

GINI

2012

0,8538

2013

0,8599

2014

0,8640
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Países como Áustria, Alemanha, Suécia, Dinamarca e Holanda são os principais consumidores
de pellets de madeira na União Européia (SIKKEMA et al., 2011), e dependem das importações
provenientes de Canadá e EUA para suprir a demanda do produto (LAMERS et al., 2012). Essa
diversidade de consumidores que concentram as importações em dois países contribui também para
desigualdade superior no mercado (Tabela 3).
Tabela 3 – Participação dos principais exportadores de pellets e a representatividade do Brasil no
mercado.
Ano

2012

2013

Países

Participação (%)

Países

Participação (%)

Países

Participação (%)

EUA

19,47

EUA

22,92

EUA

26,80

Canadá

14,04

Canada

13,05

Canadá

10,96

Letônia

9,25

Letônia

8,40

Letônia

8,55

Alemanha

8,70

Portugal

6,18

Rússia

5,88

Rússia

7,47

Rússia

5,91

Portugal

5,02

Portugal

5,96

Alemanha

5,73

Vietnam

4,99

Áustria

4,88

Estônia

4,87

Estônia

4,29

Estônia

4,41

Áustria

3,84

Alemanha

4,20

Romênia

2,84

Romênia

3,63

Áustria

3,22

Lituânia

2,75

Bélgica

3,14

Romênia

2,76

...

...

...

...

...

...

Brasil

0,00006

Brasil

0,00154

Brasil

0,04457

Total

79,77

77,66

2014

76,67

Quando comparado com o mercado de painéis aglomerados, é possível notar que o de pellets de
madeira possui desigualdade. Noce et al. (2008) ao avaliarem a competitividade do mercado
internacional de painéis aglomerados, também pelo Índice de Gini, nos períodos de 1998 a 2000 e 2000
a 2002, classificou o mercado com desigualdade muito forte a absoluta. Segundo os autores, essa
desigualdade no mercado de painéis aglomerados ocorreu devido à concentração das exportações em
poucos países, fato esse que também é observado no mercado de pellets de madeira.
Noce et al. (2005), ao avaliarem a concentração do mercado de madeira serrada, no período de
1997 a 1999, classificou-o pelo Índice de Gini com desigualdade muito forte a absoluta, devido à
concentração das exportações do produto em dois países, Canadá e Suécia, que juntos contribuíam com
aproximadamente 60% do total exportado.
O mercado de compensados de madeira, no período de 1998 a 2002, foi classificado também
com desigualdade forte e absoluta (NOCE et al., 2006), uma vez que as quatro principais nações
exportadoras do produto concentravam mais de 50% do total exportado.
Apesar de, entre os anos de 2012 e 2014, a desigualdade do mercado de pellets de madeira ter
aumentado, ele ainda se manteve classificado como forte a muito forte, em virtude do elevado número
de países que exportam o produto.
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4. Conclusões
A classificação de acordo com o Índice de Gini foi que a desigualdade do mercado é de forte a
muito forte. A tendência é que essa desigualdade aumente com a concentração das exportações sendo
dominada somente por uma nação, os Estados Unidos. Isto quer dizer que, para o Brasil entrar neste
mercado, tem que concorrer diretamente com os produtos norte americanos, procurando entender quais
são os fatores que os tornam tão competitivos.
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Resumo: O Brasil é um país que possui um grande número de espécies florestais cujo potencial madeireiro ainda
é pouco conhecido. O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento físico de seis espécies: Gochnatia
polymorpha (Cambará); Cordia glabrata (Louro Preto); Ocotea velutina (Canela); Bowdichia virgilioides
(Sucupira Preta); Handroanthus vellosoi (Ipê-amarelo); Vitex montevidensis (Tarumã). A coleta do material
ocorreu aleatoriamente em três serrarias do município de Aquidauana – MS, sendo coletadas duas espécies em
cada serraria, das quais foram confeccionados três corpos-de-prova nas dimensões 2,0 x 3,0 x 5,0 cm nos
sentidos tangencial, radial e longitudinal respectivamente. O preparo dos corpos de prova para análise de
densidade básica e retratibilidade seguiu os procedimentos da NBR 7190 os quais foram submetidos à análise de
variância e teste de comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O louro preto apresentou
os maiores valores para contração radial, tangencial e volumétrica, enquanto a canela e o tarumã apresentaram os
menores valores. O tarumã apresentou o maior fator anisotrópico, seguido da canela, sendo uma variável
significativa para desclassificá-la em relação ao desempenho no uso como material sólido em relação as demais
espécies avaliadas. Conclui-se que a madeira do tarumã apresentou alto valor de fator anisotrópico e aliada a
baixa densidade foi considerada a espécie menos propícia para uso estrutural. O comportamento do fator
anisotrópico em função da densidade básica da madeira demonstra uma tendência de crescimento negativo e
linear da relação da densidade básica com o fator anisotrópico.
Palavras chave: Densidade básica; Ensaios físicos; Tecnologia da madeira.

1. Introdução
O Brasil é um país que possui cerca 7,78 milhões de hectares de floresta plantadas, o que
corresponde a aproximadamente 1% do território nacional sendo fornecedor de 91% de toda matéria
prima do setor florestal brasileiro para fins industriais, o restante da madeira é proveniente de florestas
nativas legalmente manejadas (IBÁ, 2016).
Neste contexto, apesar do potencial silvicultural destas espécies, o qual é fator fundamental para a
sustentação do parque industrial madeireiro, outras espécies e suas características devem ser objeto de
pesquisas tecnológicas. Oliveira et al. (2006) ressalta a importância da caracterização anatômica e
outras propriedades, como a densidade básica da madeira (VITAL, 1984), pois só conhecendo suas
especificações é possível direciona-la para um uso de máxima eficiência.
Assim, torna-se necessário o estudo da qualidade da madeira destas espécies, que se traduz na
determinação das propriedades físicas para uma melhor destinação para sua aplicação tecnológica.
Desta forma, levando-se em consideração as questões levantadas anteriormente, este trabalho
teve por objetivo avaliar o comportamento físico para uso estrutural da madeira de seis espécies:
Gochnatia polymorpha (cambará); Cordia glabrata (louro preto); Ocotea velutina (canela); Bowdichia
virgilioides (sucupira preta); Handroanthus vellosoi (ipê-amarelo); Vitex montevidensis (tarumã).
2. Material e Métodos
O Material de estudo foram seis espécies de madeiras nativas: Gochnatia polymorpha
(cambará); Cordia glabrata (louro preto); Ocotea velutina (canela); Bowdichia virgilioides (sucupira
preta); Handroanthus vellosoi (ipê-amarelo) e Vitexmonte vidensis (tarumã). Foram coletadas duas
amostras por espécie de três diferentes serrarias do município de Aquidauana - MS. Para a

894

amostragem foram confeccionados três corpos de prova por material coletado, totalizando 18 corpos
de prova por espécie avaliada. O preparo dos corpos de prova para análise de densidade básica e
retratibilidade seguiu os procedimentos da NBR 7190 (1997) o qual foram submetidos a análise de
variância e teste de comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Para as determinações das contrações radiais, tangenciais, axiais, volumétrica e fator
anisotrópico os corpos de prova foram mensurados nas três dimensões com auxílio de um paquímetro
digital com 0,01 mm de precisão. Os corpos de prova foram imersos em um dessecador com água, até
completa saturação. A primeira mensuração dos corpos de prova foi realizada na madeira saturada,
com umidade acima de 30%. Em seguida os corpos de prova foram levados para uma estufa a 105 °C
até a secagem completa e novamente foram tomadas as medidas. De posse dos valores foram
calculadas as contrações máximas e o fator anisotrópico. O fator anisotrópico foi obtido pela razão da
máxima contração tangencial pela radial. As contrações foram obtidas de acordo com a equação a
seguir (Equação 1).

(

-

(1).

)

Em que: CM = Contração máxima, em uma dada direção e volume (%); Dsat = Dimensão saturada,
em uma dada direção e volume (mm); Dsec = Dimensão seca, em uma dada direção e volume (mm).
As espécies foram avaliadas como um experimento em delineamento inteiramente casualizado
com 6 tratamentos (espécies) e 3 repetições. Fez-se análise de variância (ANOVA) e, quando
verificado diferenças significativas, os tratamentos foram comparados entre si, por meio do Teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 encontram-se os valores médios obtido no estudo de retratibilidade e densidade
básica da madeira. Observou-se que a contração radial variou de 2,44 a 4,05%. A contração máxima
na direção radial foi significativamente mais elevada para as madeiras da espécie cambará e louro
preto onde não houve diferença estatísticas entre elas, e significativamente mais baixa para as espécies
canela e tarumã.
Tabela 1 – Valores médios de contrações, fator anisotrópico e densidade básica das espécies
avaliadas. (Fonte: Autores).
Espécies
(nome vulgar)
cambará
louro preto
canela
sucupira preta
ipê amarelo
tarumã

Radial
3,86 c
4,05 c
3,00 ab
3,78 bc
3,57 bc
2,44 a

Contração (%)
Tangencial
5,68 b
8,59 c
3,80 a
6,57 b
5,19 ab
6,43 b

Volumétrica
9,63 ab
12,64 c
7,43 a
10,92 bc
9,13 ab
8,86 ab

Fator
Anisotrópico
1,5 ab
2,1 c
1,2 a
1,7 b
1,5 ab
2,6 d

Densidade
Básica (g cm³)
0,643 c
0,709 d
0,567 b
0,807 e
0,898 f
0,485 a

*Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade.

Para a contração tangencial, a canela obteve a menor média enquanto o louro preto a maior,
sendo os valores de 3,80 e 8,59 % respectivamente.
Já para os resultados de contração volumétrica os resultados variaram de 7,43% a 12,64%, para
canela e louro preto, respectivamente. O que implica em maiores cuidados para a madeira de louro
preto durante a sua secagem e sua trabalhabilidade. No geral o louro preto apresentou os maiores
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valores para contração radial, tangencial e volumétrica. Enquanto a canela e o tarumã apresentaram os
menores valores. Porém, o Tarumã apresentou o maior fator anisotrópico quando comparado com a
canela, sendo uma variável significativa para desclassificá-la como de melhor desempenho para uso
como material sólido. Segundo Gonçalves et al. (2009) as madeiras com um coeficiente de anisotropia
superior a dois geralmente são de difícil condução durante a secagem, pois são madeira mais instáveis.
As que menos contraem são mais estáveis, sendo as que apresentam baixa relação entre a contração
tangencial/radial (T/R), e de melhor desempenho no tocante a estabilidade da variação dimensional.
Calil Júnior et al. (2003) avaliando diversas espécies de madeira relata que a sucupira e outras
nativas apresentaram alta estabilidade. Das espécies estudadas as mais instáveis dimensionalmente
considerando o fator anisotrópico como índice de qualidade, foi o Tarumã, seguido do louro preto, que
apresentou fator anisotrópico de 2,6 e 2,1, respectivamente. As demais apresentaram valores abaixo de
1,7 e estatisticamente diferentes.
Para a densidade básica das espécies os valores variaram de 0,485 a 0,898 g cm-3, sendo o ipê
amarelo a que apresentou maior densidade (0,898 g cm-3), e baixo índice de fator anistotrópico (1,5).
A densidade encontrada foi um valor próximo ao encontrado por Lorenzi (2002), que encontrou 0,990
g/cm³ e classificou a madeira como densa e de grande resistência.
O valor médio encontrado para densidade básica da canela foi de 0,560 g cm-3, um valor abaixo
quando comparado aos valores de Carvalho (2005), que cita a madeira da espécie como
moderadamente densa, com densidade variando entre 0,700 a 0,800 g cm-3, a 15% de umidade.
O louro preto obteve uma densidade básica de 0,700 g cm-3. O resultado é igual ao encontrado
em trabalho realizado por Rosa et al. (2012) onde a densidade básica variou de 0,700 a 0,940 g cm-3. O
resultado de densidade básica também são parecidos com aquele encontrado por Oliveira et al. (1999)
de 0,840 g cm-3.
Em relação ao fator anisotrópico em função da densidade básica da madeira (Figura 1),
observou-se que não houve correlação entre os dois parâmetros avaliados, porém tendência linear e
negativa a partir de valores de densidade básica acima de 0,700 g cm-3.

Fator Anisotrópico

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,450

0,550

0,650

0,750

0,850

0,950

Densidade Básica (g cm-3)

Figura 1 – Comportamento do fator anisotrópico em relação a densidade básica das espécies
avaliadas.(Fonte: Autores).
Alguns autores como Kollmann e Cotê (1984) afirmaram que, quanto mais alta a densidade
básica da madeira, maior a sua contração ou expansão, porém, se compararmos tal afirmação com os
resultados obtidos neste trabalho (Figura 1) observa-se que para o louro preto, sucupira e ipê amarelo
houve essa tendência.
4. Conclusões
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Conclui-se que o alto valor encontrado para o fator anisotrópico, aliada a baixa densidade, torna
a madeira de tarumã menos propícia para uso da madeira como material sólido, dentre as espécies
avaliadas.
O comportamento do fator anisotrópico em função da densidade básica da madeira demonstra
uma tendência de crescimento negativo e linear da relação da densidade básica com o fator
anisotrópico.
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Resumo
A madeira possui a característica intrínseca de ser um material orgânico, poroso,
higroscópico, anisotrópico e heterogêneo. Espécies como Tectona grandis (L.f.), podem
sofrer variações que irão influenciar na qualidade de sua madeira, restringindo ou não o
seu uso. Assim, o presente trabalho teve como objetivo expor o efeito de diferentes
idades nos valores de permeabilidade da madeira de teca. Utilizou-se madeira de Teca
de oito idades, oriunda de uma empresa florestal localizada no estado de Mato Grosso.
De cada árvore foram retirados quatro discos a diferentes alturas no sentido base-topo,
correspondendo a 0 m; 2,3 m; 4,6 m e 6,9 m e avaliou-se a sua permeabilidade em três
diferentes regiões radias (0%, 45% e 75% do raio). O comportamento médio de
permeabilidade da madeira de Teca não segue tendência de acréscimo nos sentidos basetopo e medula-casca, não observando diferença estatística significativa, devido à alta
variabilidade dos dados. Um dos motivos para explicar esse comportamento se deve
provavelmente ao elevado teor de extrativos dessa espécie citado por diversas literaturas
e a sua porosidade em anel, os quais promovem produção de tilas e garante
permeabilidade do tipo parcial e irregular, respectivamente. Como conclusões desse
trabalho, pode-se considerar que a grande variação de seus valores de permeabilidade
se deve a suas características químicas e anatômicas.
Palavras-chave: Teca; Teor de extrativos; Porosidade em anel.

1. Introdução
A madeira possui a característica intrínseca de ser um material orgânico, poroso, higroscópico,
anisotrópico e heterogêneo (entre espécies, dentro da mesma espécie e dentro de um mesmo indivíduo)
(KLITZKE, 2003). Essas variações podem sofrer significativa influência do meio ambiente circundante
ou serem herdados, garantindo distribuição normal aos seus diversos índices de qualidade.
Assim, ao se utilizar esse material para a construção civil ou para a movelaria, deve-se levar em
consideração certas exigências demandadas por esses setores quanto aos seus aspectos físicos e
anatômicos, uma vez que a união dessas características pode garantir diversos graus de qualidade ao
produto processado.
No Brasil pode-se observar que a produção de madeira em tora vem registrando aumentos desde
2009, os quais são alavancados pela produção de suas florestas plantadas. Ou seja, toda essa crescente
produção em madeira de suas florestas se deve à preocupação com a diminuição do desmatamento (SFB,
2014). No entanto, ao se desconsiderar a elevada proporção de madeira juvenil produzida nesse
crescimento a curto prazo, muitas vezes pode-se originar madeira de baixa qualidade e com inúmeros
defeitos.
Existem espécies arbóreas que possuem grande atratividade para a produção de móveis, como
é o caso da Teca, em que os seus desenhos e a sua elevada resistência a inserem em um padrão de
qualidade e beleza exigidos pelo consumidor. Porém, cabe destaque que a taxa de crescimento dessa
árvore pode influenciar em seus diversos índices de qualidade, as quais podem sofrer variações de curto
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a longo prazo e que irão influenciar na qualidade de sua madeira, restringindo ou não o seu uso. Um dos
parâmetros físicos considerados importantes para a sua utilização é a sua permeabilidade, uma vez que
garante maior ou menor passagem de água e impregnação por produtos preservativos. Além disso, seus
valores possuem intrínseca relação com diversas outras propriedades anatômicas da madeira, como
diâmetro, frequência, impregnações e obstruções de seus poros, sendo portanto, de grande importância
a mensuração desse parâmetro.
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo expor o efeito de diferentes idades
nos valores de permeabilidade da madeira de teca.

2. Material e Métodos
Sítio e amostragem: A madeira de Teca para a realização do estudo foi doada pela empresa Guavirá
Industrial e Agroflorestal Ltda., localizada no município de Nova Maringá, região médio-norte do estado
de Mato Grosso, a 440 km da capital Cuiabá. As árvores de origem seminal foram coletadas em
espaçamento médio de 2m x 3m nas idades de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos. Para cada idade
(tratamentos) foram colhidas quatro árvores (repetições) e destas foram cortados discos a 0m, 2,3m,
4,6m e 6,9m de altura, o qual forneceram subsídio para se caracterizar a permeabilidade nas idades
mencionadas.

Retirada dos corpos de prova para realização dos testes físicos: Da porção diametral de
cada disco de madeira, tomaram-se posições a 0%, 45% e 75% de cada raio, como ilustrado na
Figura 2.

Figura 1 – Esquema de retirada dos corpos de prova para realização do teste de permeabilidade da
madeira.
Amostras com formato cilíndrico foram retiradas com o auxílio do equipamento denominado
“serra copo”, de mesa fixa. Elas possuíam dimensões de 1,5 cm de diâmetro e 4 cm de altura.
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Análise estatística: Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a 5% de significância,
não sendo observadas diferenças significativas. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio
dos softwares STATISTICA 8.0 e Microsoft Office Excel 2013.

3. Resultados
Na Tabela 1, apresenta-se os valores médios de permeabilidade da madeira no sentido
longitudinal (cm³ar/cm.atm.s).

Tabela 1 – Valores médios de permeabilidade no sentido longitudinal em função da idade.
Idade
10
11
12
13
14
15
16
17
Média
(CV)

0
11,57

Posição longitudinal (m)
2,3
4,6
6,9
74,56

94,39

126,27

42,02

43,49

(205,76)

(116,58)

(118,62)

(113,09)

(130,29)

(189,86)

(153,34)

(135,02)

(148,38)

(159,46)

(188,05)

(177,83)

Média
(CV)
76,7

(91,81)

(158,59)

(114,6)

(324,68)

(98,31)

(186,97)

(164,91)

(151,73)

(336,99)

(252,13)

(223,71)

(129,28)

(127,54)

(164,45)

(185,17)

(125,6)

(157,15)

(408,92)

(189,04)

(160,4)

(155,91)

(166,32)

(185,61)

(194,98)

(221,54)

(210,79)

(150,20)

(177,53)

24,99
15,39
39,36
31,74
32,24
23,4

10,48
23,65

24,56
83,71
76,65
27,37
37,92
62,69
43,88
53,92

88,19
77,02
49,68
47,95
39,15
24,38
57,85

101,47
85,89

126,44
56,28
89,86
20,59
81,29

33,77
72,19
69,73
58,81
43,6

53,78
24,83

(224,66)
(230,48)
(227,94)
(211,88)
Valores médios de permeabilidade. Valores subscritos entre parêntesis relativos ao coeficiente de
variação da média.
Nota-se que o comportamento médio de permeabilidade da madeira de Teca em altura,
numericamente segue tendência de aumento. Porém, não foi possível determinar diferença estatística
significativa nesses comportamentos.
Já os valores de permeabilidade para cada idade não seguiram tendência de aumento. Ou seja,
o incremento em madeira de alburno esperado ao longo das idades não foi acompanhado pelo aumento
dos seus valores de permeabilidade.
Na Tabela 2, apresenta-se os valores médios de permeabilidade da madeira no sentido radial
(cm³ar/cm.atm.s).
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Tabela 2 – Valores médios de permeabilidade no sentido radial em função da idade.
Idade
10
11
12
13
14
15
16
17
Média
(CV)

Posição radial (%)
0
45
75
33,94
72,02
125,15

(158,91)

(130,81)

(109,81)

(198,19)

(142,98)

(135,62)

(155,86)

(172,26)

(274,11)

(297,22)

(152,27)

(103,07)

(142,46)
(151,66)

26,28
36,21
2,68
4,55

15,28
4,81
7,95

16,46

18,27
28,68
14,46

(94,6)

56,19

(126,97)

150,31
(93,44)

173,99

Média
(CV)
77,04

(168,16)

33,58
(168,02)
71,73
(105,25)

63,71

(85,59)

(66,58)

(104,79)

(73,04)

(98,44)

(93,58)

(242,32)

(101,29)

(74,65)

(170,00)

(157,29)

(93,18)

19,76
17,71
19,46
16,83
25,90

146,67
96,13

133,45
71,62

119,19

56,99
43,04
52,57
32,13

(119,28)
(135,63)
(291,17)
Valores médios de permeabilidade. Valores subscritos entre parêntesis relativos ao coeficiente de
variação da média.
Nota-se que o comportamento médio de permeabilidade da madeira de Teca, no sentido radial,
numericamente segue tendência de aumento, não sendo observado também diferença estatística
significativa. Esse aumento de valores de permeabilidade (do cerne para o alburno) são esperados para
esses dois tipos de madeira, uma vez que essas regiões sofrem muita influência do processo natural de
cernificação e obstrução por tilose da madeira em suas regiões internas (MICCO et al., 2016).
Já os valores de permeabilidade para cada idade também não seguiram tendência de aumento,
evidenciando-se também a não regularidade de formação de madeira de cerne e alburno com os seus
respectivos valores de permeabilidade.

4. Discussão
Em seus estudos sobre penetração de preservativo à base de CCA em madeira de Teca, Chagas
et al. (2015) observaram irregularidades de retenção entre as regiões de cerne e alburno, caracterizando
a madeira dessa espécie com permeabilidade do tipo parcial e irregular.
Um dos motivos para se explicar esse comportamento de baixa permeabilidade de determinadas
madeiras de folhosas acontece em grande parte pelo elevado teor de extrativos dessa madeira, os quais
induzem a formação de depósitos fenólicos, obstruindo assim os vasos condutores nas regiões interna e
periférica ao cerne (BARAÚNA et al. 2014; MICCO et al., 2016).
Além disso, um dos fatores anatômicos decisivos para a constatação de permeabilidade em
madeira, seria a porosidade difusa que se relaciona à distribuição de seus poros, garantido madeiras com
maior ou menor permeabilidade (SIAU, 1984). Pelo fato de a distribuição dos poros da espécie de Teca
ocorrer ao redor dos anéis formados no período de início da estação de crescimento (porosidade em
anel) alguns corpos de prova podem ter sido extraídos de regiões com maior proporção de lenho tardio
e, consequentemente, menor presença de poros com maiores diâmetros, dificultando o processo de
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passagem de fluidos em regiões onde se espera valores de permeabilidade compatíveis com o encontrado
pela literatura.
Desse modo, a presença ou ausência de incrustações por tiloses nas respectivas regiões de cerne
e alburno não é capaz de explicar esse comportamento.

5. Conclusões
A madeira de Teca apresenta permeabilidade irregular, principalmente no sentido radial em
regiões de alburno e cerne. Essa grande variação de valores se deve às características químicas e
anatômicas da madeira dessa espécie.
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Resumo
A qualidade da madeira é o elemento chave para a produção de polpa de eucalipto de alto
rendimento e de elevada branqueabilidade. A madeira de reação é considerada como um lenho
anormal e tem sua qualidade afetada. Este estudo propôs investigar a deslignificação da polpa
marrom de eucalipto, proveniente da madeira de reação, com base na pré-deslignificação com
oxigênio, e branqueabilidade da polpa. Para tanto, foi avaliado como as características da
madeira influenciou no processo e nos parâmetros de deslignificação e, o comportamento da
polpa em uma sequencia de branqueamento livre de cloro elementar (ECF), DHT(EP)DP. A
deslignificação com oxigênio na polpa de reação é menos eficiente e mais seletiva, em
decorrência da maior quantidade de ácidos hexenurônicos. Na sequência de branqueamento
utilizada, a polpa de reação foi mais facilmente branqueada, consumindo menor demanda de
cloro ativo, gerando polpa com maior alvura, e maior instabilidade de alvura. Desta forma, a
madeira de reação se bem trabalhada, pode apresentar grandes vantagens, econômicas e
qualitativas nas etapas de branqueamento.
Palavras-chave: Eucalipto; Celulose; Polpa de reação.

1. Introdução
A qualidade da madeira é o elemento chave para a produção de polpa de eucalipto de alto
rendimento e de elevada branqueabilidade (Colodette, 2014).
Estudos em melhoramento genético em eucalipto foram desenvolvidos no Brasil entre as
décadas de 1980 e 1990, com o proposito de selecionar clones de melhor qualidade de madeira e maior
produtividade, para alcançar rendimentos superiores a 50% (Gomide et al., 2005). No entanto, árvores
altas e com baixo diâmetro nos primeiros anos de desenvolvimento, e com menor teor de lignina, têm
se tornado um problema pela instabilidade da ação de ventos, principalmente em lugares onde esta
ação ocorre de maneira predominante. Nestes lugares, a quebra ou tortuosidade do tronco são
evidentes e, a formação de madeira em troncos inclinados está diretamente relacionada com a
formação de madeira de reação.
Apesar de se conhecer alguns parâmetros de qualidade da madeira de reação em eucalipto, tal
como maior densidade na madeira de reação tracionada comparado a madeira de reação oposta, maior
teor de holocelulose, menor teor de extrativos e lignina na parede celular (Baba et al., 1996; Chauhan;
Walker, 2011; Aguayo et al 2012), pouco se sabe sobre o impacto da madeira de reação na produção
de polpa Kraft, e na sua branqueabilidade. Desta forma, torna-se importante conhecer o
comportamento deste tipo de lenho tanto no processo de deslignificação durante o processo de
polpação, quanto nos estágios de branqueamento da polpa.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi investigar a deslignificação da polpa marrom de
eucalipto, proveniente da madeira de reação, com base na pré-deslignificação com oxigênio, e
branqueabilidade da polpa.
2. Material e Métodos
Polpa marrom de eucalipto proveniente de madeira de reação em árvores inclinadas, e de
madeira normal proveniente de fuste reto foram usadas. A presença ou não da madeira de reação, nas
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árvores de fuste reto e inclinadas foram confirmadas em todo o sentido longitudinal do tronco, através
da excentridade da medula e, por técnica de dupla coloração em lâminas histológicas. Nas posições
37.5 % e 62.5 % da altura comercial das árvores, onde houve maior incidência de madeira de reação
nas árvores inclinadas, foram retirados toretes de 75 cm de comprimento, na qual foram descascados e
transformados em cavacos. Os cavacos foram classificados, selecionados e submetidos ao cozimento
kraft convencional.
Para produção de polpa marrom, foram utilizados 500 g de cavacos, submetidos ao cozimento
kraft convencional, realizado em triplicatas, com 18% de álcali ativo. O tempo de aquecimento do
reator (M/K 610-2) foi de 90 minutos até atingir 170 ºC, e mais 60 minutos de cozimento à 170 ºC. A
sulfidez do licor branco, cuja concentração base NaOH igual à 106,84 g.l -1, foi de 22%, e a relação
licor/madeira foi de 4:1 m3.t-1.
As condições do pré-branqueamento com oxigênio (Pré O 2) foram: 100 °C; 60 min de reação;
301,8 kPa de pressão; 10 % de consistência; 15,0 kg.tas-1 (tonelada de polpa seca); de O2; 16 kg.tas-1de
NaOH. A Pré-O2 foi efetuada em reator/misturador modelo Mark V (Quantum Technologies Inc.) com
amostras de 250 g de polpa absolutamente secas (as). Após o tempo de reação, foram extraídas
amostras do licor residual para análises de pH. A polpa foi lavada com o equivalente a 9 m 3.tas-1 de
água destilada.
Após a Pré-O2, as polpas foram branqueadas até alvura de aproximadamente 90 % ISO. O
branqueamento de ambas as amostras de polpa foi operado adotando uma sequência livre de cloro
elementar (ECF), DHT(EP)DP. O primeiro estágio de dióxido de cloro (D HT) foi realizado a 10 % de
consistência, 90 ºC, 100 minutos, Fator Kappa de 0,18 e pH final entre 2.5 - 2.8. O estágio EP foi
realizado à 10 % de consistência, 85 ºC, 60 minutos, 5 kg.t -1 de H2O2 e pH final entre 10.8 - 11. O
estágio D foi realizado á 10 % de consistência, 80 ºC, 105 minutos, 4 kg.tas-1 de ClO2 e pH final entre
4.0 - 4.5. Por fim, o estágio P foi realizado à 10 % de consistência, 80 °C, 105 minutos, 3 kg.tas -1 de
H2O2 e pH final entre 10.8 - 11. Entre os estágios de branqueamento, a polpa foi lavada com
equivalente à 9m3 de água destilada por tonelada de polpa. Todos os estágios de branqueamento foram
realizados em triplicatas, e amostras de 300 mL de licor, após cada estágio, foi coletada para análise de
pH e consumo de reagentes.
Para determinação do número Kappa, alvura e viscosidade da polpa, após cada estágio, a
polpa foi diluída até 0,3% de consistência, e folhas manuais foram formadas e secas durante 12 horas
em uma sala de ambiente controlado a 9-10 % de umidade (50 ± 2% de umidade relativa e à
temperatura 23 ± 1 °C). Os procedimentos adotados para caracterização da polpa nos estágios de
branqueamento são: teor de carboidratos (Wallis et al., 1996), lignina insolúvel (Gomide e Demuner.,
1986), lignina solúvel ( Goldschmid., 1971), relação siringila/ guaiacila (Lin and Dence., 1992),
número kappa (Tappi T 236 cm-85), viscosidade (Tappi T230 om-94), formação manual de folhas
(Tappi T 218 sp-97), alvura (Tappi T525 om-92), análises de soluções e residuais de dióxido de cloro
e peróxido de hidrogênio (McDonald, 1967), eficiência e seletividade da pré-deslignificação
(Ventorim et al., 2006).
A demanda de dióxido de cloro para alvura de 90 % ISO foi mensurada pela interpolação dos
resultados obtidos nos testes. A branqueabilidade foi estimada pela relação do número de unidades do
kappa removido na sequência de branqueamento pela demanda de dióxido de cloro gasto para alvura
final desejada.
Os dados obtidos dos resultados finais da caracterização da madeira, pré-deslignificação com
oxigênio, e branqueamento foram analisados estatisticamente por meio de análise de variância. De
acordo com o resultado, as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 é encontrado um resumo dos resultados do desempenho na pré-deslignificação
com oxigênio, e do branqueamento das polpas normal e de reação provenientes do cozimento Kraft
com carga de álcali ativo de 18%.
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Tabela 1 – Composição química e parâmetros das polpas, normal e de reação, após a pré-O2 e a
sequência de branqueamento, do cozimento Kraft com 18% AA.

Polpa Pré-O2
Polpa branqueada
Parâmetro
Normal
Reação
Normal
Reação
Glucanas (celulose), %
79.7b
81.5a
82.2b
84.0a
Hemiceluloses, %
12.2a
11.4b
12.6a
11.6b
Arabinanas, %
Galactanas, %
0.1a
0.1a
0.1a
0.1a
Xilanas, %
11.8a
11.0a
12.2a
11.3b
Mananas, %
0.3a
0.3a
0.3a
0.3a
Ligninas totais, %
1.6a
1.1b
OH – S, mmol.kg-1
0.42b
0.57a
OH – G, mmol.kg-1
0.52a
0.50a
S/G
0.8b
1.1a
Viscosidade, cP
29.9a
24b
16.3a
13.7b
Número kappa
11.1a
10.8a
0.8a
1.1a
Lignina*
4.8a
4.0b
0.6a
0.8a
Ac. Hex*
6.3b
6.8a
0.2a
0.3a
Eficiência, %
40.9a
38.6b
Seletividade
0.5b
0.7a
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas para a polpa pré deslignificada (dentro da mesma linha), e para a
polpa branqueada (dentro da mesma linha), não diferiram estatisticamente pelo teste Tukey (p ≥ 0,05).
* Valores expressos em unidades kappa.

Nota-se na tabela 1, maior seletividade e menor eficiência no desempenho na pré-deslignificação
com oxigênio na polpa de reação, em relação à polpa normal. A menor eficiência na pré-O2 na polpa
de reação, pode ser explicada pela maior quantidade de ácidos hexenurônicos, mesmo a polpa
apresentando menor numero kappa, decorrente da polpação. Durante a pré-O2, a redução do número
kappa ocorre, predominantemente, pela retirada de lignina da polpa, sendo mínima a remoção dos
ácidos hexenurônicos (Eiras e Colodetti, 2003; Ventorim et al., 2006). Desta forma, observa-se que a
redução do numero kappa da polpa de reação reduziu em 7 unidades, sendo praticamente, redução de
lignina residual, conforme os valores de ac. HexA’s na tabela 1. Enquanto a polpa normal, que entrou
com maior número kappa na pré-O2, e havia menor quantidade de ácidos hexenurônicos, reduziu em 8
unidades, acusando um ligeiro aumento na eficiência da pré-O2.
Outro fator que pode ter influenciado na menor remoção de lignina residual da polpa de reação
foi à relação S/G. Nota-se que a polpa de reação após o cozimento, apresentou menor relação S/G em
relação à polpa normal marrom, e após a pré-O2, ambas as polpas tiveram relação S/G semelhantes, o
que indica que menores quantidades de grupo siringila na polpa de reação foram removidas. Maia e
Colodetti, (2003) explicam que a reatividade das estruturas do tipo siringila quanto ao oxigênio é
maior do que as do tipo guaiacila, e que este fator pode estar relacionado à maior energia de ativação
necessária para degradar as estruturas guaiacílicas, que possuem maior grau de condensação.
Por outro lado, a pré-deslignificação com oxigênio foi mais seletiva na polpa de reação. Apesar
da polpa de reação ter menor redução no numero kappa, teve também uma menor redução de
viscosidade, aproximadamente 28% comparado à redução de 34% da polpa normal. Tal fato era
esperado, uma vez que as hemiceluloses foram mais removidas da superfície das fibras na polpa de
reação, deixando as fibras de celulose susceptíveis à degradação durante a pré-O2 (Gustavsson e AlDajani, 2000; Dahlman e Sjöberg, 2003).
Os resultados do branqueamento D HT(EP)DP das polpas normal e de reação estão na Tabela 2.
De modo geral, o branqueamento da polpa de reação foi executado mais facilmente em relação à polpa
normal. Tal fato já era esperado em vista das diferentes composições químicas das polpas prédeslignificadas, principalmente, devido ao menor teor de lignina e a S/G na polpa de reação.
A maior perda de viscosidade na polpa de reação durante o branqueamento foi no estágio de
dióxido de cloro a quente (D HT), na qual houve uma redução de 21 e 22% nas polpas, normal e de
reação, respectivamente. Eiras e Colodette (2003) já haviam mencionado sobre a eficiência do estágio
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de dióxido de cloro a quente na remoção de ácidos hexenurônicos, e Milanez et a. (2008) mencionado
para uma maior perda de viscosidade deste estágio em temperatura a 90 ºC, ou acima, em relação ao
estágio de dióxido de cloro realizado com temperaturas mais baixas.
Todavia, a remoção dos ácidos hexenurônicos é de grande importância, pois são eles os principais
responsáveis pela reversão de alvura (Eiras e Colodette, 2003). Desta forma, a remoção de ac. HexA’s
foi próximo a 96 % em ambas as polpas, e ao final da sequência de branqueamento, a polpa de reação
acusou maior quantidade destes ácidos, e maior reversão de alvura, consequentemente.
Para a sequência de branqueamento utilizada, o teto de alvura almejado, de 90% ISO foi
alcançado somente para a polpa de reação utilizando uma carga de 3 kg de H2O2 tas-1 no estagio final
P, sendo a alvura do estagio D na polpa de reação próxima a alvura do estagio P na polpa normal.
Além disso, durante os estágios de branqueamento houve um maior consumo de reagentes na polpa
normal, e também um menor ganho em alvura. Neste sentido, a polpa normal obtém maior demanda
de cloro ativo total (CAT) para atingir o objetivo proposto de 90 % ISO de alvura final (Tabela 4).
Ribeiro et al. (2014) já havia citado a possibilidade de interromper a sequência de branqueamento no
estagio D, com as vantagens de aumento de viscosidade na polpa e redução da demanda de cloro ativo
total, como há possibilidade na polpa de reação neste estudo, entretanto há uma maior reversão na
alvura, conforme os mesmos autores já haviam ressaltado. Pois, a finalização da sequência de
branqueamento em pH ácido pode ocasionar maior instabilidade da alvura.
Por outro lado, a branqueabilidade da polpa de reação foi semelhante à polpa normal. Apesar da
polpa de reação ter menor teor de lignina, S/G, e consumir menor demanda de cloro ativo, há uma
menor remoção de unidades kappa, e ainda grande parte dessas unidades removidas são provenientes
dos HexA’s. Nessa perspectiva, a quantidade de reagente para reduzir a mesma unidade de numero
kappa até o final da sequência de branqueamento foi à mesma para ambas as polpas. Desta forma, há
um balanço na remoção de unidades kappa através do menor consumo de reagentes entre teor de
HexA’s na polpa de reação e, maior consumo de reagentes na lignina residual na polpa normal.
Tabela 2 – Resultados da sequência de branqueamento D0(EP)DP para as polpas normal e de reação,
do cozimento Kraft com 18% AA.

Estágios do branqueamento
DHT
EP
D
P
Normal pulp
66.7B*
82.7B
87.3B
89.1B
Alvura, %ISO
Reaction pulp
70.3A
84.1A
88.9A
90.1A
Normal
pulp
42.1A
CAT**, kg.tas-1
Reaction pulp
41.2B
Normal pulp
1.8B
1.3B
Reversão, % ISO
Reaction pulp
2.3A
1.6A
Normal pulp
23.5A
21.5A
20.3A
16.3A
Viscosidade, cP
Reaction pulp
20.0B
18.0B
16.9B
13.7B
Normal pulp
0.82
Kappa
Reaction pulp
1.10
Normal pulp
2.1
1.9B
1.9B
Ácido hexenurônicos,
mmol/kg
Reaction pulp
3.1
2.8A
2.8A
Normal pulp
0.24
Branquebilidade,
Reaction pulp
0.24
* Médias seguidas por letras maiúscula diferentes na vertical, diferiram estatisticamente pelo teste Tukey (p ≥
0,05). **Demanda de cloro ativo total para alvura de 90%ISO.
Parâmetro

4. Conclusões
A deslignificação com oxigênio na polpa de reação demonstrou ser menos eficiente e mais
seletiva, em decorrência da maior quantidade de ácidos hexenurônicos. Por outro lado, na sequência
de branqueamento utilizada, a polpa de reação apresentou grandes vantagens, foi mais facilmente
branqueada, consumindo menor demanda de cloro ativo, e gerando polpa com maior alvura.
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Resumo
A espécie Artocarpus heterophyllus Lam., vulgarmente conhecida como jaqueira é considerada
uma invasora no Brasil porque traz problemas em diversas áreas de conservação, onde é
necessária a retirada de indivíduos. A madeira utilizada para o estudo originou de uma área de
preservação permanente da Fundação Oswaldo Cruz Mata Atlântica, localizado próximo ao
Parque Estadual da Pedra Branca, na cidade do Rio de Janeiro. A remoção dessas árvores faz
parte de um projeto de recuperação ambiental. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o
desempenho da madeira de Artocarpus heterophyllus Lam. em testes de usinagem, lixamento e
fixação por pregos, onde foram selecionadas seis árvores. Após a derrubada, desdobro e
secagem, foram feitos 12 corpos de prova e realizados os seguintes testes: aplainamento,
lixamento, furação, fresamento lateral e fixação por pregos. Os testes foram satisfatórios em
geral, obtendo as melhores notas para aplainamento e lixamento. A espécie também apresentou
desenvolvimento retilíneo e cor do núcleo amarelo brilhante, o que realça a beleza da madeira,
e acrescenta valor ao produto final. A partir destas características pode concluir-se que a
madeira de jaqueira apresenta potencial na indústria madeireira, principalmente para uso na
construção e fabricação de móveis, e, assim, pode ter uma utilização após a remoção das áreas
de conservação.
Palavras-chave: usinagem da madeira, lixamento, união com pregos.

1. Introdução
A jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.), árvore nativa das florestas tropicais do Gates
ocidentais da Índia (THOMAS, 1980) e introduzida primeiramente no Brasil na Região Nordeste em
meados do século XVII (MORTON, 1965), já é atualmente uma espécie bastante popular no território
brasileiro. Sabe-se que a madeira desta espécie apresenta boas propriedades de durabilidade natural,
resistência mecânica e trabalhabilidade (GUNASENA, 1993), sendo descrita como excelente para
carpintaria e marcenaria (SANTOS, 1978).
Sua ampla difusão no País, porém, traz consigo um problema quanto ao seu alto potencial
invasor, sentido em diferentes unidades de conservação. Além da ocupação e redução do habitat da
fauna e flora, existe ainda o fato de possuírem poucos predadores. No Brasil, o gambá e o ouriço, os
maiores predadores da espécie, não são suficientes para se alimentar do total de sementes produzidas e
manter o equilíbrio necessário entre a produção e o consumo (GOMES, 2007).
Visto esse relevante comportamento invasor na Mata Atlântica (INSTITUTO HÓRUS, 2010),
em 2015 foi autorizada a remoção de 800 árvores de espécies invasoras em áreas de preservação
permanentes do Campus da Mata Atlântica da fundação Oswaldo Cruz, situadas próximo ao Parque
Estadual da Pedra Branca, sendo 70 delas de árvores de jaqueira (Licença de corte de espécies exóticas
invasoras, concedida pela SMAC – Secretaria Municipal de Ambiente e Cultura do Rio de Janeiro,
número 002920). Esta remoção se enquadra, portanto, como um projeto de recuperação ambiental,
visando o controle populacional da espécie.
Uma alternativa viável após essa remoção trata-se do uso de sua madeira para diversas
finalidades. Apesar da ampla propagação da jaqueira, há escassez de trabalhos sobre a madeira desta
espécie do gênero Artocarpus, uma vez que os trabalhos mais encontrados na literatura referem-se aos
frutos (BARBOSA et. al., 2011). O objetivo do trabalho foi avaliar a potencialidade do uso da madeira
de Artocarpus heterophyllus Lam. em produtos de processamento secundário.

908

2. Material e Métodos
Foram selecionadas, aleatoriamente, 6 árvores de Artocarpus heterophyllus Lam., localizadas
em uma das áreas de preservação do Campus Mata Atlântica da Fundação Oswaldo Cruz. As árvores
selecionadas foram abatidas a 30 cm do chão, e de cada árvore foram coletadas, da primeira seção,
uma tora de 1,30m. Estas foram levadas para a Unidade de Processamento de Toras, do Departamento
de Produtos Florestais, do Instituto de Florestas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), para o desdobro, obtendo tábuas tangenciais de uma polegada de espessura.
No total, 12 corpos de prova tangenciais de dimensões 25,4 x 120 x 300 mm foram retirados
das toras de madeira. Todos os testes (Figura 1.) foram realizados no Laboratório de Processamento
Mecânico da madeira da UFRRJ. Foram dadas notas de 1 a 5 (adaptação da norma ASTM D-1666-87
1994) (Tabela 1), para cada amostra, nas quais as notas variavam conforme o comportamento da
madeira em simulações de utilização quanto ao aplainamento, lixamento, furação e fresamento lateral.
Para o lixamento foi avaliada a presença ou não de defeitos, enquanto para a fixação por
pregos foi considerado se a peça aceitava ou não os pregos sem apresentar defeitos.
Tabela 1 – Notas aplicadas nas avaliações de peças nos ensaios de usinagem (Fonte: adaptado de
ASTM D-1666-87 1994)
Nota

Classificação

Defeitos

1

Excelente

Ausência de defeitos

2

Bom

Presença de menos de 50% de defeitos

3

Regular

Presença de 50% de defeitos

4

Ruim

Presença de mais de 50% de defeitos

5

Muito Ruim

Presença de 100% de defeitos

Figura 1. Corpo-de-prova dos ensaios de usinagem. DP = desempeno (aplainamento); FD = furação
para dobradiça; FC = furação para cavilha; RG = rasgo (fresamento lateral); FP = fendilhamento por
pregos; LX = lixamento.
2.1. Aplainamento
Neste ensaio, foi utilizada uma plaina desempenadeira Baldan DPC-4 e o avanço
automatizado PF–32, com velocidade de alimentação de 10 m/s e rotação de 3600 RPM. Nesta
operação, os corpos de prova foram analisados quanto à presença de defeitos como: arrancamento de
grã e arrepiamento nas superfícies das peças, em sentido concordante (AB) e discordante (BA) em
relação à grã.
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2.2. Lixamento
Para os ensaios de lixamento foi utilizada uma lixadeira de cinta, com dimensão da lixa de
7000 mm x 150 mm e granulometria da lixa igual a 120. A face lixada por meio de pressão foi a
mesma utilizada no aplainamento, e o processo de lixamento se deu durante um período de tempo
padronizado em 60 segundos, analisando-se defeitos como riscamento de superfície e grã felpuda.
2.3. Furação
Para o teste de furação, utilizou-se uma furadeira de coluna de 1 hp. Nos ensaios de furação
para cavilha (Fc) foram utilizadas brocas helicoidais de aço rápido (HSS) de 6, 8 e 12 mm de
diâmetro, sendo realizadas duas perfurações por amostra com cada broca. Os furos foram feitos com
uma distância de 25 mm entre eles e das bordas. Já no teste de furação para dobradiça (Fd) a mesma
furadeira foi equipada com broca chata de 26 mm. Foram realizados dois furos, sendo um passante e
outro não passante.
Nas furações foram avaliadas as presenças de: grã felpuda, arrancamento de grã e combustão
da madeira. Nas furações para dobradiça foi avaliado adicionalmente o esmagamento de grã.
2.4. Fresamento lateral
Para esse teste foi utilizada uma furadeira horizontal RAIMANN com avanço manual da
profundidade de furação e movimentação lateral da fresa, equipada com broca helicoidal de 8 mm e
corte à direita, avaliando-se posteriormente a presença de defeitos como grã levantada, arrancada e
felpuda.
2.5. Fixação por pregos
No teste de fixação por pregos foram utilizados pregos 15x15 (especificação comercial) com
35 mm de comprimento e 2,4 mm de diâmetro. Os pregos foram transpassados em uma das
extremidades de cada amostra de madeira, a 10 mm de suas bordas e com um espaçamento de 20 mm
entre si, empregando-se um martelo de 425 gramas.
As avaliações foram feitas levando-se em consideração a presença de rachaduras observadas
após a fixação dos pregos em que os resultados foram classificados como:
a) Peça que aceita pregos: amostra sem rachaduras, ou dimensões insignificantes destas, não
alcançando o topo das amostras;
b) Peça que não aceita pregos: com rachaduras significativas e que alcançam o topo das
amostras.
3. Resultados
Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Avaliação dos ensaios de aplainamento, furação e fresamento lateral (Fonte: os autores)
Avaliações
Ensaios

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota
Média
Ponderada

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Teste de aplainamento
(AB)

1

8,3

5

41,7

6

50,0

0

0,0

0

0,0

2,42

Teste de aplainamento
(BA)

2

16,7

4

33,3

4

33,3

2

16,7

0

0,0

2,50

Teste de furação (Cav)

0

0,0

2

16,7

10

83,3

0

0,0

0

0,0

2,83

Teste de furação (Dob)

0

0,0

2

16,7

5

41,7

5

41,7

0

0,0

3,25

Teste de fresamento
lateral

0

0,0

1

8,3

4

33,3

3

25,0

4

33,3

3,83

Nº = Número de amostras que obtiveram as respectivas notas.
Na avaliação do teste de lixamento, 2 peças não apresentaram defeitos (16,7%), e 10 peças
apresentaram defeitos leves (18,3 %).
Na avaliação do teste de fixação por pregos, sete corpos de prova aceitaram (58,33%) e cinco
não aceitaram (41,67%).
No teste de aplainamento verificou-se que o desempenho da madeira de jaqueira variou de
bom a regular, apresentando nota média geral, considerando os aplainamentos concordante e
discordante, de 2,46. Apenas duas peças não foram aprovadas. Na madeira de jaqueira foi possível
identificar a grã nos testes nas direções concordante e discordante, sendo possível ressaltar que os
defeitos na direção discordante foram mais intensos em termos absolutos.
Dentre os defeitos comumente vistos no aplainamento, o arrepiamento de grã foi o que
apresentou maior frequência e o arrancamento de grã a menor frequência.
Nos testes de lixamento realizados as amostras de madeira de jaqueira apresentaram bom
desempenho. Em relação aos defeitos observados neste ensaio, o mais frequente foi grã felpuda.
No ensaio de furação por cavilha a madeira de jaqueira obteve notas 2 e 3, sendo assim todas
as peças foram aprovadas. A nota média neste ensaio foi de 2,83, sendo classificada como regular. Em
todas as peças, o defeito mais frequente foi o de grã levantada.
Já no ensaio de furação de dobradiça 41,7% das peças foram reprovadas, obtendo notas
classificadas como ruim. As outras 58,3% foram aprovadas com notas 2 e 3. A média neste teste foi de
3,25. Os defeitos mais comuns foram de grã felpuda, mais frequentemente e grã arrancada. A média
geral para o teste de furação foi de 3,04, que o classifica como regular.
Nos testes de fresamento lateral foram obtidas as notas mais altas entre as avaliações
realizadas; 58,3% das peças foram reprovadas. A nota média foi de 3,83, relacionada a uma avaliação
“ruim”, o que pode ser explicado pela utilização da broca helicoidal, já que o correto seria a utilização
de uma broca oscilante, que não estava disponível no laboratório. Os defeitos observados com maior
frequência foram de grã arrancada e grã felpuda.
O teste de fixação por pregos apresentou resultados satisfatórios e os defeitos apresentados
pelas amostras reprovadas não foram graves.
Em trabalho de Dias Júnior et al. (2014) com espécies nativas, foram obtidas notas similares
para os mesmos testes quando utilizada madeira de cedro (Cedrela fissilis), que tem grande
importância econômica e é reconhecida pela fácil trabalhabilidade com ferramentas de corte, como
descrito por Angelo et al. (2001).
A nota média geral da madeira de jaqueira para todos os testes foi 2,96, o que a classifica
como "regular". Na Figura 2 está apresentada a variação de cada amostra em relação à média geral.
Mais de 50% das amostras apresentaram médias iguais ou abaixo da média geral, mostrando que 2,96
está representando o comportamento da madeira de jaqueira para estes testes.
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Figura 2 – Variação da média de cada amostra em relação à média geral das notas (Fonte: os autores).
4. Conclusões


A madeira de jaqueira apresenta um bom potencial para a indústria madeireira
revelando boa trabalhabilidade, levando em consideração desempenho satisfatório
geral.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade do uso da madeira de leucena
(Leucaena leucocephala Lam. de Wit) em produtos do processamento secundário. A madeira
utilizada no estudo originou de uma área de preservação permanente da Fundação Oswaldo
Cruz – Fiocruz, Campus da Mata Atlântica - CFMA, localizado junto ao Parque Estadual da
Pedra Branca, na cidade do Rio de Janeiro. A retirada dessas árvores faz parte de um projeto de
restauração ecológica. Para a confecção dos corpos de prova para os ensaios foram
selecionados 8 toretes de aproximadamente 1,10 m de comprimento e diâmetro variando entre
15 a 30 cm. Os corpos de prova produzidos tinham dimensões de 25,4 x 120 x 300 mm para os
testes. Os ensaios realizados foram: aplainamento, lixamento, furação, fresamento lateral e
fixação por pregos. As avaliações dos testes de foram feitas seguindo uma adaptação da
ASTM-D 1666-87. Na avaliação a madeira de leucena pode ser classificada como regular,
podendo ser utilizada satisfatoriamente em alguns produtos do processamento mecânico
secundário.
Palavras-chave: Lixamento; Usinagem da madeira; União com pregos.

1. Introdução
O Brasil é o país de maior biodiversidade do mundo e esse patrimônio hoje está ameaçado não
só pela devastação, mas também pela introdução de plantas invasoras e exóticas. Segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992 a invasão biológica já era considerada a segunda
maior causa de perda de biodiversidade no mund.
A leucena (Leucaena leucocephala Lam. de Wit) é uma leguminosa perene de rápido
crescimento, de porte arbustivo a arbóreo, oriunda da América Central, bastante utilizada em sistemas
agrícolas como melhoradora de solos. Possui uma alta capacidade de invasão, formando populações
puras que dificultam o crescimento local da vegetação nativa. Em áreas povoadas por essa espécie há
uma grande abundância de sementes resistentes e duráveis (DRUMOND, 1992).
Dessa forma, em áreas de proteção ambiental, como áreas de preservação permanente,
reservas legais, parques estaduais e outros, o desenvolvimento de espécies invasoras muitas vezes
ameaça de forma muito significativa a função principal da floresta. Espécies como a leucena inibem o
crescimento de espécies nativas, sendo extremamente eficazes quanto à capacidade de propagação de
indivíduos e ainda ameaçam de forma direta a composição da fauna dessas áreas (Convention on
Biological Diversity - CDB, 1992).
O conhecimento técnico sobre a usinagem é capaz de determinar a viabilidade comercial da
madeira de determinada espécie para diferentes usos, por meio da análise dos resultados obtidos no
processamento mecânico da madeira. A obtenção de bons parâmetros finais neste processo de
usinagem é crucial para a fabricação de peças de madeira de boa qualidade.
O objetivo do trabalho foi avaliar a potencialidade do uso da madeira de Leucaena
leucocephala (Lam.) de Wit em produtos do processamento secundário.
2. Material e Métodos
Para a realização deste trabalho foram selecionadas oito árvores de Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit localizadas em áreas de preservação permanente do Campus da Mata Atlântica da
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Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, na cidade do Rio de Janeiro (Figura 1). O corte dessas árvores foi
possível mediante uma Licença Ambiental expedida pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente
(INEA). Esta licença é requerida quando há a necessidade de cortar qualquer tipo de vegetação exótica
para manejo do solo.

Figura 1: Localização das árvores de leucena escolhidas para o estudo, localizadas em área de
preservação permanente da Fundação Oswaldo Cruz - CFMA. (Fonte: Google Earth).
As árvores foram derrubadas com corte a 15 cm do solo e de cada árvore foi selecionado o
primeiro torete com dimensão de 1,10m de comprimento. Os toretes foram levados para a Unidade de
Processamento de Toras, do Departamento de Produtos Florestais - DPF, do Instituto de Florestas - IF,
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, para o desdobro primário em tábuas
tangenciais de uma polegada de espessura.
Após quatro dias de secagem natural, foram produzidos 12 corpos de prova com dimensões de
25,4 x 120 x 300 mm para os testes de usinagem. Todos os ensaios foram desenvolvidos no
Laboratório de Processamento Mecânico da Madeira - LPM, do DPF, do IF na UFRRJ.
Para cada um dos 12 corpos de prova foi realizada uma avaliação e atribuídas notas de 1 a 5,
seguindo os padrões da Tabela 1. As notas dadas foram de acordo com os resultados obtidos e
visualizados após os testes de aplainamento, furação e fresamento lateral. A Figura 2 indica a posição
dos testes realizados.
Tabela 1 - Sistemas de notas aplicadas nas avaliações das amostras nos ensaios de usinagem . Fonte:
Adaptado ASTM D-1666-87 (1994)
Nota

Classificação

Defeitos

1

Excelente

Ausência de defeitos

2

Bom

Presença de menos de 50% de defeitos

3

Regular

Presença de 50% de defeitos

4

Ruim

Presença de mais de 50% de defeitos

5

Muito Ruim

Presença de 100% de defeitos
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Figura 2: Corpo de prova após os ensaios. Dp: aplainamento; Fd: furação para dobradiça; Fc: furação
para cavilha; Rg: rasgo; Fp: fixação por pregos; Lx: lixamento.
Para o teste de aplainamento foi utilizada uma plaina desempenadeira Baldan DPC-4 e o
avanço automatizado PF–32, com velocidade de alimentação de 10 m/s e rotação de 3600 RPM. As
amostras foram analisadas quanto à presença de defeitos como: arrancamento de grã e arrepiamento
nas superfícies das peças, em sentido concordante e discordante em relação à grã.
Para os ensaios de lixamento foi utilizada uma lixadeira de cinta com dimensão da lixa de
7000 mm x 150 mm e granulometria da lixa 120. O processo de lixamento ocorreu durante um período
de tempo padronizado em 60 segundos, analisando-se defeitos como riscamento de superfície e grã
felpuda.
Para o teste de furação utilizou-se uma furadeira de coluna de 1 hp. Nos ensaios de furação
para cavilha (Fc), foram utilizadas brocas helicoidais de aço rápido de 6, 8 e 12 mm de diâmetro,
sendo realizadas duas perfurações por amostra. Os furos foram feitos com uma distância de 25 mm
entre eles e das bordas. Já no teste de furação para dobradiça (Fd) a mesma furadeira foi equipada com
broca chata de 26 mm. Foram realizados dois furos, sendo um passante e outro não passante.
Nas furações foram avaliadas as presenças de: grã felpuda, arrancamento de grã e combustão
da madeira. Nas furações para dobradiça foram avaliadas adicionalmente o esmagamento de grã. Para
avaliação da furação para cavilha e dobradiça foram dadas notas de um a cinco.
O fresamento foi conduzido na lateral da peça. Foi utilizada uma furadeira horizontal
RAIMANN com avanço manual da profundidade de furação e movimentação lateral da fresa,
equipada com broca helicoidal de 8 mm e corte a direita, avaliando-se posteriormente a presença de
defeitos como grã levantada, arrancada e felpuda. Para avaliação foram atribuídas notas de um a cinco,
em função do levantamento de fibras presente nas superfícies do rasgo.
No teste de fixação por pregos foram utilizados pregos 15 x 15 (especificação comercial) com
35 mm de comprimento e 2,4 mm de diâmetro. Os pregos foram transpassados em uma das
extremidades de cada amostra de madeira, a 10 mm de suas bordas e com um espaçamento de 20 mm
entre si, empregando-se um martelo de 425 gramas. As avaliações foram feitas levando-se em
consideração a presença de rachas ou trincas observadas após a inserção dos pregos sendo que os
resultados foram classificados como:
a) Peça que aceita pregos: amostra sem rachaduras, ou dimensões insignificantes, não alcançando o
topo das amostras;
b) Peça que não aceita pregos: com rachaduras significativas e que alcançam o topo das amostras.
3. Resultados e Discussão
Para o teste de aplainamento observou-se que o comportamento da madeira de leucena variou
de regular a ruim, apresentando média ponderada das notas de 3,44. É válido destacar que duas
amostras da madeira obtiveram notas próximas à nota 5, classificação que indica desempenho muito
ruim.
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Foi também possível diferenciar que os resultados das direções concordante em relação à
discordante da grã foram mais satisfatórios, sendo que na direção discordante os defeitos encontrados
das peças foram bem marcantes (Figura 3).

Figura 3: Defeitos característicos encontrados no teste de plaina no sentindo concordante e
discordante, sendo eles arrepiamento de grã, arrancamento de grã e marcas de cavaco.
Em relação ao lixamento, as amostras de madeira de leucena apresentaram resultados
medianos, já que em apenas um corpo de prova houve presença de riscamento acentuado e grã felpuda
na maior parte da peça, demonstrando um desempenho ruim. O restante das peças obteve presença de
defeitos leves.
Para o ensaio de furação para cavilha as amostras de leucena receberam média de 3,29 sendo
classificadas no intervalo entre regular a ruim. Observou-se a decorrência de grã levantada na maioria
das amostras. Para o ensaio de furação para dobradiça o resultado foi melhor, sendo as peças
classificadas como regular. A média para este teste foi de 2,83. Os defeitos observados foram queima
da madeira, grã arrancada e grã felpuda, sendo o último apresentado com maior frequência. A média
geral para o teste de furação foi de 3,06, sendo as amostras classificadas como regular.
Na realização do teste de fresamento lateral cinco amostras apresentaram resultados
insatisfatórios apresentando notas classificadas como ruim, totalizando 41,67% em relação ao total. As
demais amostras, representando 58,33% do total, receberam notas classificadas como regular,
apresentando presença de levantamento forte em uma amostra e leve em outra. A média foi de 3,14,
sendo caracterizada como uma avaliação regular. É válido destacar que para este teste, o ideal seria a
utilização de uma fresa de corte/rasgo lateral, sendo que neste trabalho foi utilizada uma broca
helicoidal, fato que pode ter influenciado no resultado final. Os defeitos ressaltados com maior
frequência, para o rasgo foram de grã arrancada e grã felpuda.
O teste de fixação por pregos foi o que obteve o resultado mais satisfatório entre todos, sendo
que 75% (9 peças) foram aprovadas. As demais peças que apresentaram alguns defeitos como trincas
ou rachas, não foram tão graves assim.
Após a realização dos testes obteve-se a nota média geral de 3,20, podendo assim a madeira de
leucena ser classificada como regular para os testes/processos estudados (Figura 2).
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Figura 2: Variação da média de cada corpo de prova em relação à média geral das notas.
Faz-se necessário a realização de outros ensaios que gerem maior conhecimento sobre as
demais propriedades da madeira de leucena que se encontra em abundância em determinadas áreas,
com necessidade de retirada das árvores, especialmente em áreas de vegetação nativa onde a espécie
se mostra uma invasora.
4. Conclusões


Conforme os ensaios realizados, a madeira de leucena pode ser classificada como regular,
podendo ser utilizada satisfatoriamente em alguns produtos do processamento mecânico
secundário.
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Resumo
A qualidade da madeira é o elemento chave para a produção de polpa de eucalipto de alto
rendimento. A madeira de reação é considerada como um lenho anormal e tem sua qualidade
afetada. Este estudo propôs investigar a deslignificação da polpa Kraft de eucalipto,
proveniente da madeira de reação, com base no processo de polpação. Para tanto, foi avaliada a
polpação da madeira normal e de reação, através da curva de deslignificação em função da
quantidade de álcali ativo. O processo de deslignificação da madeira de reação ocorre de forma
mais fácil, necessitando de menor carga de álcali ativo e consumindo menos reagentes na
polpação. Todavia, a madeira de reação é mais facilmente degradada no cozimento e gera
polpa com menor rendimento depurado e menor viscosidade. Desta forma, a madeira de reação
se bem trabalhada, pode apresentar grandes vantagens, econômicas e qualitativas no processo
de polpação.
Palavras-chave: Eucalipto; Celulose; Polpa de reação.

1. Introdução
A qualidade da madeira é o elemento chave para a produção de polpa de eucalipto de alto
rendimento e de elevada branqueabilidade (Colodette, 2014). Estudos em melhoramento genético em
eucalipto foram desenvolvidos no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990, com o proposito de
selecionar clones de melhor qualidade de madeira e maior produtividade, para alcançar rendimentos
superiores a 50% (Gomide et al., 2005). No entanto, árvores altas e com baixo diâmetro nos primeiros
anos de desenvolvimento, e com menor teor de lignina, têm se tornado um problema pela instabilidade
da ação de ventos, principalmente em lugares onde esta ação ocorre de maneira predominante. Nestes
lugares, a quebra ou tortuosidade do tronco são evidentes e, a formação de madeira em troncos
inclinados está diretamente relacionada com a formação de madeira de reação.
Apesar de se conhecer alguns parâmetros de qualidade da madeira de reação em eucalipto, tal
como maior densidade na madeira de reação tracionada comparado a madeira de reação oposta, maior
teor de holocelulose, menor teor de extrativos e lignina na parede celular (Baba et al., 1996; Chauhan;
Walker, 2011; Aguayo et al 2012), pouco se sabe sobre o impacto da madeira de reação na produção
de polpa Kraft branqueada. Desta forma, torna-se importante conhecer o comportamento deste tipo de
lenho no processo de deslignificação durante o processo de polpação.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi investigar a deslignificação da polpa Kraft de
eucalipto, proveniente da madeira de reação, com base no processo de polpação.
2. Material e Métodos
Foi utilizada madeira proveniente de árvores do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla, plantadas em terreno de baixada, com espaçamento de 3,00 x 3,33 m². As árvores foram
atingidas pela ação de ventos 33 meses após o plantio, onde algumas árvores ficaram inclinadas de
modo irreversível. O corte foi procedido 38 meses após a ocorrência dos ventos, e 71 meses após a
data do plantio. Foram selecionadas 10 árvores, sendo 5 árvores com o fuste reto (madeira normal), e 5
árvores com o fuste inclinado (madeira de reação).
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A presença ou não da madeira de reação, nas árvores de fuste reto e inclinadas foram
confirmadas em todo o sentido longitudinal do tronco, através da excentridade da medula e, por
técnica de dupla coloração em lâminas histológicas. Nas posições 37.5 % e 62.5 % da altura comercial
das árvores, onde houve maior incidência de madeira de reação nas árvores inclinadas, foram retirados
toretes de 75 cm de comprimento, na qual foram descascados e transformados em cavacos. Os cavacos
foram classificados, selecionados e submetidos ao cozimento Kraft convencional.
Para produção de polpa marrom, foram utilizados 500 g de cavacos, submetidos ao cozimento
Kraft convencional, realizado em triplicatas, com diferentes porcentagens de álcali ativo (14, 16, 18 e
20 %). O tempo de aquecimento do reator (M/K 610-2) foi de 90 minutos até atingir 170 ºC, e mais 60
minutos de cozimento à 170 ºC. A sulfidez do licor branco, cuja concentração base NaOH igual à
106,84 g.l-1, foi de 22%, e a relação licor/madeira foi de 4:1 m3.t-1. Após os cozimentos dos cavacos
foram realizadas as seguintes análises: residual do licor negro (SCAN- N 33:94), rendimento depurado
da polpa, teor de rejeitos, numero Kappa (Tappi T 236 cm-85), viscosidade (Tappi T230 om-94) e
analise de carboidratos (Wallis et al., 1996). Para outros parâmetros, os procedimentos adotados
foram: classificação dos cavacos (SCAN-CM 40:94), extrativos (TAPPI T264 cn-97., 1997), lignina
insolúvel (Gomide e Demuner, 1986); lignina solúvel (Goldschmid, 1971); relação siringila/
guaiacila (Lin and Dence, (1992), titulação do licor branco (SCAN 2:88).
Os dados obtidos dos resultados finais da caracterização da madeira e da polpa marrom foram
analisados estatisticamente por meio de análise de variância. De acordo com o resultado, as médias
foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Para as análises estatísticas dos parâmetros
da polpação (kappa, rendimento, viscosidade, e consumo de álcali) tratadas em diferentes cargas de
álcali ativo (14, 16, 18, 20 %) foram analisados estatisticamente por meio de análise de regressão. As
equações ajustadas foram comparadas pelo teste F, utilizando-se o teste de identidade de modelos e
adotando-se um nível de significância de até 5 % de probabilidade, conforme Gomide et al. (2004).
3. Resultados e Discussão
Os cavacos da madeira de reação foram mais facilmente deslignificados, e a polpa resultou em
menores valores de numero kappa, rendimento depurado, e viscosidade em um cozimento com a
mesma carga de álcali ativo, comparado aos cavacos da madeira normal. Na Figura 1, estão
apresentados os gráficos obtidos e as respectivas equações estabelecidas para determinar os
parâmetros de polpação em função da carga de álcali ativo, para ambas as madeiras. Com base no teste
F, a hipótese de igualdade das curvas, somente não foi rejeitada para o álcali consumido (p > 0,05),
assim uma curva em comum pode ser usada como estimativa das duas curvas das polpas, normal e de
reação, respectivamente.

Figura 1 – Características de deslignificação da madeira normal e de reação de Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla.

919

A maior facilidade de deslignificação dos cavacos da madeira de reação está envolvida
diretamente com a sua composição química, na qual contém maior teor de celulose e hemiceluloses,
especialmente as xilanas, menor teor de extrativos e lignina em relação aos cavacos da madeira
normal. (Tabela 2).
Nota-se na tabela 2, que a madeira de reação possui 7% de extrativos e ligninas totais a menos
que os cavacos da madeira normal, sendo que 5% desse valor equivalem às ligninas solúvel e
insolúvel. Além da redução de lignina ser bem significativa na madeira de reação para um mesmo
clone, o teor de lignina solúvel teve uma redução bem mais expressiva que a lignina insolúvel. Essa
alteração pode ter influenciado na deslignificação da madeira de reação, de forma que a lignina solúvel
possui estruturas químicas menos resistentes à degradação e solubilização, sendo mais facilmente
removida durante o cozimento alcalino Kraft (Gomide et al., 2005).
Outro fator que pode ter favorecido o processo de deslignificação, foi a maior relação
siringila/guaiacila na lignina da madeira de reação, em relação à madeira normal, indicando maiores
quantidades de estruturas do tipo siringila do que as do tipo guaiacila no lenho de reação. As estruturas
de lignina siringila, por possuírem o carbono reativo C5, apresentam estrutura química menos
condensada. Assim, um baixo teor de lignina na madeira associado à alta relação S/G é outro ponto
positivo na composição química deste tipo de lenho, e consequentemente torna mais favoráveis à
deslignificação pelo licor de cozimento kraft (Gomide et al., 2005; Gomes et al., 2008).
Quanto à composição química, os cavacos da madeira de reação apresentam características
tecnológicas favoráveis no processo de deslignificação em relação à madeira normal. Todavia, se
compararmos o cozimento dos cavacos da madeira de reação nas mesmas condições que a madeira
normal, a polpa de reação produzida apresenta menor rendimento (Figura 1B), e, além disso, apresenta
um desempenho de viscosidade mais baixo comparado à polpa normal (Figura 1C).
O menor rendimento depurado na polpa de reação pode ser explicado pela maior degradação
dos carboidratos durante o processo de cozimento. Mozdyniewicz e Sixta (2012) ressaltam que
durante o processo, os carboidratos estão expostos a condições variadas, e que um cozimento forte
leva a reações indesejáveis de perda. Desta forma, as mesmas condições de polpação para a madeira
normal são agressivas para a madeira de reação.
Tabela 2 – Composição química dos cavacos da madeira normal e de reação, das respectivas polpas
marrom e suas características, provenientes do cozimento com carga de álcali ativo de 18%.

Parâmetro
Madeira normal
Madeira de reação
Polpa normal
Polpa de reação
Glucanas (celulose), %
48.2b
50.3a
44.2b
43.4a
Hemiceluloses, %
17.5b
22.5a
6.8a
6.3a
Arabinanas, %
0.4a
0.6a
Galactanas, %
0.7a
0.9a
0.1a
0.1a
Xilanas, %
14.5b
18.2a
6.6a
6.0a
Mananas, %
2.1b
2.8a
0.2a
0.2a
Ligninas totais, %
30.5a
25.6b
1.2a
0.7b
Lignina insolúvel
26.8a
24.2b
Lignina solúvel
3.7a
1.4b
OH – S, mmol.kg-1
413b
527a
1.62b
1.55a
OH – G, mmol.kg-1
908b
1634a
0.77a
0.55b
S/G
2.2b
3.1a
2.4b
1.7a
Extrativos totais, %
3.8b
1.6a
0.2a
0.1a
Viscosidade, cP
45.0a
33.8b
Número kappa
18.8a
17.6a
Lignina*
12.2a
10.7b
Ac. Hex*
6.4b
6.9a
Rendimento, %
53.5
51.2
- Médias seguidas das mesmas letras minúsculas para as madeiras (dentro da mesma linha), e para a polpa
marrom (dentro da mesma linha), não diferiram estatisticamente pelo teste Tukey (p ≥ 0,05). O teor de glucanas
(celulose), arabinanas, galactanas, xilanas, mananas, extrativos totais, ligninas totais, lignina insolúvel, e lignina
solúvel, são expressos em porcentagem base madeira. * Valores expressos em unidades kappa.
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Ao observar os valores dos teores de carboidratos na tabela 2, nota-se que, apesar da madeira
de reação apresentar 2% a mais de celulose e 5% a mais de hemiceluloses que a madeira normal, após
o cozimento com 18% álcali ativo, houve uma maior perda de celulose e hemiceluloses na
deslignificação dos cavacos da madeira de reação, sendo esta perda de aproximadamente 7% de
celulose, e de 16% de hemiceluloses, com maior magnitude na perda de xilanas, 12%. Essas
observações destacam a importância da homogeneidade da composição química da madeira em um
mesmo cozimento, pois, apesar da madeira de reação apresentar melhor composição química para um
processo de polpação, o cozimento das duas madeiras juntas pode constituir uma desvantagem
tecnológica da própria madeira de reação, pois, além de consumir álcali durante o cozimento Kraft,
representa perda de rendimento e de viscosidade, uma vez que os carboidratos são parcialmente
hidrolisados e solubilizados durante o cozimento.
Durante o processo de deslignificação dos cavacos, Gomide (2015) explica que em contato
com o licor alcalino, inicia-se um inchamento da estrutura da madeira, por causa da solvatação dos
grupos hidroxilas nos carboidratos pelos íons hidroxilas e pela água do licor. Desta forma, a menor
viscosidade da polpa de reação em comparação à polpa normal, pode estar relacionada com a
morfologia das fibras na madeira tracionada. Na parede celular das fibras gelatinosas, a camada
gelatinosa quando em contato com a água é altamente inchada, diminuindo relativamente a sua
cristalinidade (Yamamoto et al., 2005) e, portanto quando em contato com o licor alcalino, esse
inchamento pode ter propiciado perdas nas cadeias de celulose pela reação de despolimerização
terminal, com consequência perda de viscosidade na polpa de reação.
Outro ponto analisado nos parâmetros de polpação em relação deslignificação da madeira de
reação, foi a maior quantidade de ácidos hexenurônicos (ac. HexAs) presentes no numero Kappa da
polpa de reação. A constituição do numero kappa na polpa normal foi de 66 % de lignina e 34 % de
ac. HexAs, enquanto que na polpa de reação, além de menor numero kappa, houve também uma
redução de lignina residual presente na polpa de aproximadamente 61 % de lignina, e um aumento no
teor de ac. HexAs próximo a 40%. O aumento de ácidos hexenurônicos na polpa de reação pode estar
relacionada com o maior percentual de xilanas na constituição da madeira de reação, e com sua maior
hidrólise e dissolução durante a polpação, com consequente transformação em ácidos hexenurônicos
(Gomide et al., 2005; Colodette et al., 2011; Gomes et al., 2015).
Parcialmente, apesar da madeira de reação apresentar características tecnológicas favoráveis
no processo de deslignificação em relação à madeira normal, o consumo de álcali da madeira de
reação foi o mesmo para a madeira normal (Figura 1D). De certa forma, o consumo de álcali da
madeira de reação provavelmente está associado com a hidrolise e solubilização dos carboidratos,
especialmente as xilanas (Gomide et al., 2005), enquanto nos cavacos oriundo da madeira normal, o
consumo deve-se pelo maior teor de lignina removida durante a polpação.
Ao examinar o processo de deslignificação separadamente, através da simulação de um
cozimento correspondente a sulfidez de 22% e obtenção de numero kappa 18 pelas equações ajustadas
na Figura 1, a madeira de reação demanda menor carga de álcali ativo e consome menor quantidade
desse álcali, todavia, continua a proporcionar uma polpa com menor rendimento e menor viscosidade:
- Álcali ativo = 18.7 % (madeira normal), 17.2 % (madeira de reação).
- Rendimento depurado = 53.3 % (madeira normal), 51.6 % (madeira de reação).
- Viscosidade = 37.2 cP (madeira normal), 33.6 cP (madeira de reação).
- Álcali consumido = 14.4 % (madeira normal), 13.8 % (madeira de reação).
4. Conclusões
A madeira de reação se bem trabalhada, pode apresentar grandes vantagens no processo de
polpação, pois a sua deslignificação ocorre de forma mais fácil, necessitando de menor carga de álcali
ativo e consumindo menos reagentes na polpação. Todavia, se desconsiderada a sua presença na
madeira, e inserida no processo de polpação junto com os cavacos da madeira normal, os cavacos da
madeira de reação serão mais facilmente degradados no cozimento, e irão gerar polpa com menor
rendimento depurado e menor viscosidade, além de consumir mesma demanda de álcali.
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Resumo
O trabalho teve-se o objetivo de avaliar a possibilidade da utilização do equipamento de
ultrassom para verificação da sanidade das peças de madeira que compõem a casa grande da
Fazenda Cachoeira do Taépe, localizada no município de Surubim-PE. Foram analisadas duas
vigas, com o uso do equipamento de ultrassom com transdutores de 45 Hz, de porões distintos,
porém contíguos. Foram obtidos valores de tempo de propagação de ondas ultrassonoras à cada
30 centímetros, a partir da base. A viga do porão 1 apresentou valores de propagação
superiores a 2000 m/s e contínuos, indicando a uma madeira sã e a do porão 2 observou-se
pontos com velocidade de propagação zero, dissipando e onda e revelando partes ocas na
extremidade. Conclui-se que o equipamento de ultrassom possui sensibilidade e resultados
satisfatórios para localização das regiões potencialmente atacadas nas estruturas de madeiras
históricas, antecipando problemas na estrutura e impedir substituições desnecessárias.
Palavras Chave: edificação, estrutura madeireira, onda ultrassonora, patrimônio cultural..

1. Introdução
A identidade de uma cultura é baseada em valores, ideias, comportamentos, tradições, crenças
e/ou costumes que caracterizam uma sociedade ou a uma época compreendendo a história e a forma de
ser da coletividade. A exuberância desses aspectos torna a execução da proteção e conservação do
patrimônio cultural uma função social, visto que não dependem os bens materiais e sim os méritos que
os membros da sociedade atribuem para a posteridade.
Nas edificações históricas a duração da madeira possui problemas inter-relacionados à
resistência natural aos agentes xilófagos. Com o passar do tempo à madeira utilizada nesse sistema
tende a deteriorar-se. Esse desgaste natural que a madeira sofre através do tempo origina diversos
problemas, afetando a durabilidade do material e assim provocando irregularidades na estrutura da
elevação. Assimilar isso é empregar um método que permita avaliar as condições internas das peças
sem extingui-las, ou seja, a elaboração de um diagnóstico associado ao estado de conservação das
peças que compõem a estrutura visando sua prosperidade com o intuito de desfruta-la.
De acordo com Wang et al. (2007), significativos empenhos estão sendo direcionados para o
desenvolvimento de uma tecnologia consistente de avaliação não-destrutiva, que seja capaz de
prognosticar com eficácia as propriedades intrínsecas da madeira.Um desses métodos conforme
Stangerlin et al. (2010) é de propagação de ondas mecânicas e aparece como sendo um dos métodos
mais aplicados e promissores, em função da facilidade de operação e custo relativamente baixo na
aquisição e operacionalização do equipamento, quando comparado aos equipamentos utilizados em
ensaios destrutivos.
Com o intuito de conhecer, conservar, preservar, recuperar o patrimônio histórico
arquitetônico e resgatar técnicas construtivas históricas do período colonial pernambucano, o presente
trabalho objetiva o levantamento e a sanidade de peças do material lenhoso que compõem a estrutura
do porão de edificações tombadas pelo Patrimônio Histórico no município de Recife – PE.
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2. Material e Métodos
A Casa Grande da Fazenda Cachoeira do situa-se no Sitio Cachoeira de Taépe, localizada no
município de Surubim - PE a 120 km de Recife e distando aproximadamente 10 km da sede do
município.
Na obtenção do tempo de propagação da onda ultrassonora, foi utilizado equipamento marca
Steinkamp, modelo BP-7, de fabricação alemã, e transdutores piezoelétricos planos de frequência
45kHz. Foram empregados dois transdutores equivalentes: um para emissão e outro para recepção das
ondas ultrassonoras. O equipamento de ultrassom foi calibrado, no início de cada série de ensaios,
utilizando-se um corpo-de-prova acrílico, conforme os procedimentos especificados no manual de
operação do equipamento. Após a calibração, imediatamente antes da realização do ensaio, aplicou-se
uma fina camada de gel medicinal às faces dos transdutores. Os transdutores foram posicionados de
forma que as ondas atravessassem a peça no sentido transversal às fibras.
Para a realização das medições, serão avaliados duas vigas de porões distintos, um da porção
central da edificação, mais abrigado das intempéries e outro na extremidade, que sofreu mais efeitos
adversos do tempo. Os pontos avaliados ao longo da peça foram marcados a partir da base e a cada 30
centímetros, medindo-se largura e espessura utilizando-se paquímetro e o tempo de propagação da
onda em cada ponto marcado (Figura 1).

30 cm

Figura 1. Medição do tempo de propagação da onda em cada ponto marcado da viga com o uso de
ultrassom e paquímetro.
Posteriormente, no laboratório calculou-se a velocidade de propagação para cada peça de
madeira, gerando os gráficos, que balizaram a identificação dos pontos mais críticos de cada peça e
fundamentará tomada de decisão quanto à manutenção ou substituição parcial ou total das vigas dos
porões.
A partir das correlações obtidas associando aos valores de perda de densidade e resistência,
valores de velocidade normal a fibra da madeira, foi estabelecida três intervalos para o diagnostico da
madeira.
• Velocidade normal > 2000 m/s: madeira sã
• Velocidade entre 1000 m/s y < 2000 m/s: madeira com inicio de deterioração
• Velocidade < 1000 m/s: madeira deteriorada.
3. Resultados e Discussão
Na Figura 2, são expostos os valores da velocidade de propagação da viga de sustentação no
Porão 1. Tendo em vista que se tratava de uma viga disposta na parte central da área, geralmente,
tendem a estar em melhores estados de conservação, visto que estão mais protegidas das intempéries.
Os valores são constantes em toda a peça, exibindo valor máximo de 2.311 m/s e, por conseguinte,
madeira sã sem necessidade de nenhuma intervenção.
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Figura 2. Valores da velocidade de propagação da onda ultrassonora na viga do porão1 da Casa
Grande da Fazenda Cachoeira do Taépe.
Constata-se na Figura 3, a qual, apresenta a viga de apoio do Porão 2, que a peça demonstra
espaços vazios, ou seja, material oco nos pontos medidos entre 2,5m e 3,5m de comprimento,
ocorrendo ausência total de captação do sinal da onda ultrassonora, dissipando a onda e adotando
velocidade zero e após 3,5m não possui leitura, demonstrando uma peça com ataques de insetos, que
nesse caso trata-se de cupins. E Stangerlim et al. (2015) afirma que ausência de sinal em madeira está
relacionada à presença de zonas de apodrecimento ou de cavidades formadas por insetos. E decorrente
disso é necessário reparos na peça ou sua substituição por peças tratadas e com resistência natural ou a
utilização de fumigação na viga.

Figura 3. Valores da velocidade de propagação da onda ultrassonora na viga do porão 2 da Casa
Grande da Fazenda Cachoeira do Taépe.
4. Conclusões
Os resultados nas peças estruturais da Casa Grande da Fazenda Cachoeira do Taépe apontam
para a sensibilidade do método do ultrassom na avaliação do grau de degradação e comprometimento
das peças de madeira utilizadas nas estruturas. Demonstrando resultados satisfatórios para a
localização das regiões potencialmente atacadas nas estruturas de madeira de construções históricas.
Antecipando problemas futuros e impede a substituição desnecessária de elementos da integridade da
estrutura.
E de uma maneira geral, a peça estrutural do porão 2 necessita de uma manutenção urgente
apresentando riscos aos moradores.
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Resumo
A madeira é um material utilizado pelo homem desde os tempos mais remotos para diversas
finalidades. Dentre suas principais propriedades esta a maior ou menor suscetibilidade aos
agentes biodeterioradores. Quando a madeira apresenta baixa resistência natural a organismos
xilófagos, surge a necessidade de impregná-la com produtos químicos, o que lhe confere maior
durabilidade. Neste estudo, foi avaliada a toxidez dos óleos de candeia, mamona e nim a fungos
xilófagos. Foram testados os fungos Polyporus sanguíneos e Neolentinus lepideus, causadores
da podridão branca e parda respectivamente. Os fungos foram inoculados em placas de Petri com
meio de cultura (malte-ágar). Foram também conduzidas séries testemunhas com o meio de
cultura puro para verificar a capacidade de crescimento dos fungos e servir como padrão de
referência. As placas inoculadas permaneceram em sala climatizada (25 ± 2 °C e 65 ± 5% de
umidade relativa) por 30 dias, e a área coberta pelas hifas dos fungos foi medida no décimo,
vigésimo e trigésimo dia. Os óleos testados foram avaliados com seis repetições para cada
combinação fungo/óleo testado. A concentração dos produtos no meio de cultura foi de
aproximadamente 0,7% (massa/massa). Pode-se concluir que os óleos de nim e mamona não
possuem toxidez comparável ao de candeia, inviabilizando a sua utilização direta e pura como
preservativos para madeiras; o óleo de candeia permitiu o crescimento dos fungos testados até
certo ponto, depois este, foi inibido.
Palavras-chave: madeira, biodeterioração, preservação.

1. Introdução
Uma das principais propriedades das madeiras é a sua maior ou menor suscetibilidade a
organismos xilófagos, principalmente a fungos apodrecedores e térmitas (cupins). Os fungos são
organismos que necessitam de compostos orgânicos como fonte de alimento. Aqueles que utilizam os
componentes químicos da madeira são conhecidos como fungos xilófagos (OLIVEIRA et al., 1986;
LELIS et al., 2001).
Entre os fungos responsáveis pelo apodrecimento da madeira destaca-se a classe dos
basidiomicetos, na qual se encontram os fungos responsáveis pela podridão parda e pela podridão
branca, ambos possuem características enzimáticas próprias, quanto à decomposição dos constituintes
primários da madeira. Os fungos causadores da podridão parda decompõem os polissacarídeos da parede
celular, e a madeira atacada apresenta uma coloração residual pardacenta. Os responsáveis pela podridão
branca atacam, indistintamente, tanto os polissacarídeos quanto a lignina, nesse caso, a madeira atacada
adquire um aspecto mais claro (OLIVEIRA et al., 2005). A partir da baixa resistência natural das
madeiras a organismos xilófagos, surge a necessidade de impregná-la com produtos químicos, o que lhe
confere maior durabilidade (PAES; MORESCHI, 2005).
O nim (Azadirachta indica) pertence à família Meliaceae, é originário do Sudeste da Ásia e é
cultivado em diversos países da Ásia, em todos os países da África, na Austrália, América do Sul e
Central (MARTINEZ, 2005). Alguns dos principais componentes biologicamente ativos do nim são
azadiractina, meliantriol, limoneno, odoratone e outros triterpenóides, entre os mais de 100 compostos
já isolados (SIDIQUI et al., 2003). Dentre os mais de 40 terpenóides já identificados na planta que
possuem ação contra insetos, a azadiractina é o composto mais eficiente (SCHMUTTERER, 1995).
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Além do efeito conhecido dos produtos à base de nim no controle de insetos, vale também
comentar a influência que tem sobre outros organismos, como os nematóides, caramujos, crustáceos,
viroses de plantas e fungos (MARTINEZ, 2002). A facilidade de extração das substâncias ativas do
nim em água ou alcoóis, associada ao fato de não haver registros que indiquem possíveis riscos de
toxicidade causados por este óleo à saúde humana, abrem amplos horizontes para sua utilização
(HEDGE, 1993).
A mamona (Ricinus communis) pertence à família Euforbiácea (WEISS, 1983). O fruto da
mamoneira apresenta aproveitamento integral, obtendo-se como produto principal o óleo, estável sob
variadas condições de pressão e temperatura, e como subproduto a torta, a qual pode ser utilizada como
adubo orgânico (COSTA et al., 2004).
O óleo de mamona é um óleo vegetal, conhecido como óleo de rícino e, internacionalmente,
como castor oil, ele é obtido por prensagem das sementes, constitui a substância precursora de um
polímero e de uma solução composta por ésteres do ácido ricinoleico, (FERREIRA et al., 1999). No
processo de extração, o óleo pode ser obtido por meio de diferentes métodos, extração por solvente ou,
ainda, pela prensagem, a frio ou a quente. A extração por prensagem a frio é utilizada para a elaboração
do óleo industrial (MACEDO, 2004).
Em termos quantitativos, tem-se o maior uso na fabricação de tintas, vernizes, cosméticos e
sabões, destacando-se como lubrificantes, pelo seu poder de permitir a queima sem deixar resíduos nem
perder viscosidade, superando os derivados de petróleo, ideal, portanto, para motores de alta rotação
(COELHO, 1979). Ele tem 30% a mais de lubricidade que os outros óleos, podendo reduzir a emissão
de diversos gases causadores do efeito estufa, a exemplo do gás carbônico e enxofre, conclui-se, este,
tratar-se de um óleo especial e com mercado garantido no mundo moderno (BELTRÃO, 2003).
A candeia (Eremanthus sp.) é da família Asteraceae. A madeira da candeia possui múltiplos
usos, porém é mais utilizada como moirão de cerca, pela sua durabilidade, e para a produção de óleo
essencial, cujo principal componente, o α-bisabolol, possui propriedades antiflogísticas, antibacterianas,
antimicóticas, dermatológicas e espasmódicas (SCOLFORO, 2007). Entre as candeias, a espécie mais
rica em α-bisabolol é a Eremanthus erythropappus. Quando o óleo essencial é extraído por arraste de
vapor, o α-bisabolol é separado dele por destilação direta e corresponde a cerca de 73% do total
(GALDINO et al., 2006).
Os óleos essenciais obtidos de diversas plantas têm ganhado popularidade e despertado interesse
de pesquisadores de todo o mundo, muitos têm apresentado atividade contra organismos xilófagos, por
essa razão, pesquisas nesta área que comprovem esta atividade de acordo com protocolos científicos
modernos e adequados tornam-se cada vez mais necessárias. Dessa forma, torna-se interessante investir
em pesquisas com espécies oleaginosas, como nim, mamona e candeia para melhoria da durabilidade
natural de madeiras a serem destinadas a indústria de móveis e construção civil.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência dos óleos de nim (Azadirachta
indica), mamona (Ricinus communis) e candeia (Eremanthus erythropappus) na inibição de
desenvolvimento de fungos xilófagos.
2. Material e Métodos
O ensaio de toxidez em meio de cultura é o passo inicial quando se deseja avaliar a
potencialidade de um determinado produto como preservativo para madeiras (HUNT & GARRAT,
1967), existindo diversos métodos descritos em literatura (HUNT & GARRAT, 1967; DICKINSON,
1974; CAVALCANTE,1981).
No presente estudo, foi utilizado o método do poço (CAVALCANTE, 1981; JANKOWSKY,
1986, PAES, 1997), com modificações. Para o ensaio, em placas de Petri com 90 x15mm (diâmetro e
altura), foram adicionados 30 mL do meio de cultura preparado pela dissolução de 15 g de ágar e 20 g
de maltose em 1 litro de água destilada, após vertido e solidificado, neste foi perfurado quatro poços de
0,5 cm de diâmetro, afastados 0,5 cm das bordas da placa de Petri e separados diametralmente, em cada
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poço foram colocadas gotas do produto sob ensaio utilizando-se um conta gotas milimetrado
descartável. Um inóculo de 1 x 1 cm dos fungos a serem testados foi posto no centro de cada placa.
Foram utilizados os fungos Polyporus sanguíneos (L.) Fr. e Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead
& Ginns, causadores da podridão branca e parda respectivamente. Em paralelo conduziram-se séries
testemunhas com o meio de cultura puro para verificar a capacidade de crescimento dos fungos, para
servir como padrão de referência. As placas já inoculadas permaneceram em sala climatizada (25 ± 2
°C e 65 ± 5% de umidade relativa) por 30 dias, e a área da placa coberta pelas hifas dos fungos foi
medida no décimo, vigésimo e trigésimo dia.
Os óleos testados foram avaliados com seis repetições para cada combinação fungo/óleo
testado. A concentração dos produtos no meio de cultura foi de aproximadamente 0,7% (massa/massa)
e testaram-se os seguintes produtos: a) óleo de mamona; b) óleo de nim; e c) óleo de candeia.
Uma vez encerrado o ensaio, as médias das velocidades de crescimento dos fungos, nos três
períodos considerados e para todas as combinações fungo/produto foram avaliadas. Tomou-se o cuidado
de fotografar os diversos tratamentos para registro dos resultados obtidos.
3. Resultados e Discussão
Conforme pode ser observado na Tabela 1, os fungos inoculados em meio de cultura contendo
os óleos de mamona e nim apresentaram velocidade de crescimento notadamente superior aos que
estavam submetidos ao óleo de candeia.
Tabela 1 – Velocidade de crescimento dos fungos Polyporus sanguíneos e Neolentinus lepideus, no
decorrer do ensaio de toxidez em meio de cultura. (Fonte: os autores).
Dia
10°

Produto
Testemunha
Óleo de Nim
Óleo de Mamona
Óleo de Candeia

20°

Testemunha
Óleo de Nim
Óleo de Mamona
Óleo de Candeia

30°

Testemunha
Óleo de Nim
Óleo de Mamona
Óleo de Candeia

Crescimento (mm²/dia) dos fungos
P. sanguíneos
N. lepideus
65,29
81,00*
(12,62)
(0)
51,66
81,00*
(19,25)
(0)
54,16
81,00*
(15,33)
(0)
4,55
5,84
(21,93)
(10,18)
75,98
81,00*
(12,62)
(0)
54,19
81,00*
(30,82)
(0)
65,00
81,00*
(19,13)
(0)
9,82
11,29
(15,14)
(12,18)
81,00*
81,00*
(0)
(0)
60,74
81,00*
(35,01)
(0)
68,17
81,00*
(20,44)
(0)
12,87
16,87
(10,18)
(3,93)

Quando as hifas do fungo já haviam coberto toda a placa antes da medição, as médias foram seguidas pelo *. Os
resultados entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação (%).
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O comportamento dos fungos perante os óleos durante a última avaliação (30 dias) permite
concluir que o óleo de candeia possui potencial para ser utilizado como preservativos de madeiras. Paes
et al. (2010) citaram que moirões de candeia são muito procurados pelos produtores rurais em função
da boa resistência natural apresentada. A qual pode estar associada ao teor de óleo existente na madeira,
tendo as peças de maior diâmetro e idade um maior teor de óleos e, consequentemente, uma maior
durabilidade natural.
Os autores citados anteriormente, ao avaliarem a eficiência do óleo de candeia na melhoria da
resistência da madeira de sumaúma (Ceiba pentandra) a cupins (Nasutitermes corniger), concluíram
que o óleo de E. erythropappus nas retenções de 10,61 a 16,73 kg/m3 (ensaio de alimentação forçada)
e 38,35 a 58,22 kg/m3 (ensaio de preferência alimentar), foi suficiente para incrementar a resistência da
madeira inibindo o ataque dos cupins. Nas retenções superiores a 16,73 kg/m3 (ensaio de alimentação
forçada) e a 58,22 kg/m3 (ensaio de preferência alimentar), o óleo de candeia preveniu o ataque da
madeira testada, inviabilizando o acesso dos cupins à fonte de alimento.
O óleo de candeia, em função do seu custo, é inviável para o tratamento de madeiras para o meio
rural, mas poderia ser utilizado na proteção de artigos mais nobres, como na construção civil, onde a
utilização de um produto natural poderia ocorrer sem oferecer riscos ao homem e ao ambiente (PAES
et al., 2010).
Considerando-se que o óleo de candeia, foi o que mais inibiu o desenvolvimento dos fungos,
recomenda-se realizar novos ensaios visando determinar qual a relação massa/massa (meio de
cultura/óleo) alcançariam níveis de toxidez desejados. Deve-se ressaltar que, os ensaios em meio de
cultura deverão ser complementados por outros testes como corrosividade, penetrabilidade na madeira
e apodrecimento acelerado em laboratório e campo.
4. Conclusões
Os óleos de nim e mamona não possuem toxidez comparável ao de candeia, inviabilizando a
sua utilização direta e pura como preservativos para madeiras.
O óleo de candeia permitiu o crescimento dos fungos testados até certo ponto, depois este foi
inibido.
Para melhorar a eficiência dos óleos de mamona e nim recomenda-se enriquecer os mesmos
(com outros óleos naturais ou com produtos de baixa toxidez ao homem) e realizar novos ensaios para
avaliar o seu poder de inibição fúngica.
5. Agradecimentos
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Resumo
Este trabalho objetivou caracterizar a estrutura anatômica da madeira de quatro espécies
de eucaliptos com 12 anos de idade na direção medula - casca. Foram utilizadas duas
árvores por espécie dos gêneros Eucalyptus e Corymbia dentre estas, o Eucalyptus
camaldulensis; Eucalyptus grandis; Eucalyptus urophylla e Corymbia citriodora. Os
componentes anatômicos mensurados foram os vasos, raios e fibras, nas direções
transversais e longitudinal tangencial localizados no cerne mediano e região fronteiriça
entre cerne e alburno. Para mensuração dos elementos anatômicos das madeiras foi
usado um software analisador de imagem (Image-Pro Plus 4.5) e realizadas a avaliação
descritiva por meio da International Association of Wood Anatomists (IAWA) e
aplicada estatística descritiva ao serem avaliadas as médias e o coeficiente de variação.
No geral, em vasos foram de médio diâmetro tangencial (100 a 200 µm), com frequência
de poucos vasos (5 a 20 poros.mm-2), fibras curtas (900 a 1600 µm), raios baixos (<
1000 µm), finos (< 100 µm) e com frequência de raios de numerosa (> 12 nº. mm-1), a
pouco frequentes (4 a 12 nº. mm-1). Quanto as posições avaliadas no sentido medulacasca, os valores no diâmetro e frequência de poros, comprimento e espessura de parede
das fibras e largura de raios foram superiores na região de transição, nas quatro madeiras
avaliadas.
Palavras-chave: Folhosas; Morfologia; Medula-Casca.
1. Introdução
A madeira evidencia sua importância por ser um produto renovável e mais acessível que as
outras fontes de matéria-prima, como os combustíveis fósseis, resultando em uma conscientização
ambiental de forma sustentável.
Neste contexto, de acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2016), o setor brasileiro
de florestas possui uma área de 7,74 milhões de hectares de árvores plantadas, com crescimento de 0,8%
em relação ao ano de 2014, que corresponde a 91% da madeira produzida para fins industriais no país,
e, deste total, os plantios com espécies de eucalipto representaram 72,7% (5,63 milhões de hectares).
As folhosas possuem estrutura anatômica mais complexa do que a madeira de coníferas, com
maior número de tipos de células, sendo os principais componentes os elementos de vasos, responsáveis
pela condução de seiva; as fibras, com função de proporcionar resistência mecânica; tecido de reserva,
responsável pelo armazenamento de compostos; e os raios, caracterizado pela transferência de material
no sentido radial (BURGER; RICHTER, 1991; OLIVEIRA, 2003).
Estas características anatômicas influenciam no processo de obtenção da celulose e nas
características desejáveis do papel, tais como, flexibilidade, resistência à tração e estouro do papel,
relacionados a morfologia das fibras (NISGOSKI et al., 2012), as variáveis como tamanho, disposição
e frequência das cavidades celulares e poros, exerce influência na penetração do adesivo para o interior
da peça de madeira (CARNEIRO; VITAL; PEREIRA, 2007); nas propriedades físicas e mecânicas da
madeira (MELO et al., 2013) e no processo de preservação da madeira (RICHARDSON, 1993). Assim,
o conhecimento do tecido lenhoso das árvores torna-se uma importante ferramenta na avaliação da
qualidade da madeira para os diversos fins industriais.
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Desta forma, este trabalho teve como objetivo caracterizar a madeira de quatro espécies de
eucalipto com 12 anos de idade, quanto a estrutura anatômica, tais como, vasos, fibras e raios em duas
posições na direção medula - casca.
2. Material e Métodos
Foram tomadas aleatoriamente duas árvores por espécie dos gêneros Eucalyptus e Corymbia
dentre estas, o Eucalyptus camaldulensis; Eucalyptus grandis; Eucalyptus urophylla e Corymbia
citriodora que apresentavam boa fitossanidade com idade de 12 anos, provenientes de uma coleção
florestal da Empresa Florestal Celulose Nipo Brasileira – CENIBRA S.A., situada no município de
Guanhães, Minas Gerais (Latitude de 18° 46' 16'' Sul, Longitude de 42° 55' 55'' Oeste e a 744 metros de
altitude).
Para caracterização microscópica das madeiras forma utilizadas as recomendações da Comisión
Panamericana de Normas Técnicas” - COPANT (1974) e a lista de características microscópicas para
a identificação de madeira da IAWA (IAWA COMMITTIEE, 1989). Para a mensuração dos
componentes anatômicos (vasos, raios e fibras), os corpos de prova foram obtidos nas direções
transversais e longitudinal tangencial localizados no cerne mediano e região fronteiriça entre cerne e
alburno em discos obtidos no diâmetro a altura do peito (DAP). Estes após amolecidas em água à
temperatura de ebulição, foi realizado os cortes histológicos de 18 a 20 μm de espessura em micrótomo
de deslize, e sequencialmente montadas as lâminas temporárias, utilizando glicerina e água destilada na
proporção de 1:1.
A realização da mensuração destes componentes anatômicos foram obtidos por meio de
fotomicrografias realizadas dos planos nas lâminas temporárias, por meio de uma câmera fotográfica
digital, acoplada a um microscópio óptico. Para avaliação descritiva dos elementos anatômicos das
madeiras foi usado um software analisador de imagem (Image-Pro Plus 4.5). Desta forma, foi possível
analisar as seguintes variáveis: diâmetro e frequência dos vasos (μm e número de vasos.mm-2), e para
os raios mensurado a altura (μm e n° de células), largura (μm) e frequência de raios (n°. mm-1). Para
cada variável foi realizada 20 repetições.
Em relação à mensuração das fibras, realizou-se por meio da dissociação dos componentes
celulares, por meio do processo de maceração, seguindo o método proposto por Nicholls e Dadswel,
descrito por Ramalho (1987). Este procedimento consiste em obter fragmentos de madeira (palitos) e
transferi-los para tubos de 25 mL contendo solução de ácido acético e peróxido de hidrogênio na
proporção de 1:1. Em seguida, estes são lacrados e colocados na estufa a 60 ºC por 48 horas.
Após o término da solução macerante, o material foi lavado com água corrente, colorido com
o corante safranina e preparadas lâminas em glicerina para retirada das fotomicrografias, obtidas
seguindo o mesmo procedimento anterior para vasos e raios. Para avaliar as características anatômicas
estudadas foi empregada uma estatística descritiva ao serem avaliadas as médias e o coeficiente de
variação.
3. Resultados e Discussão
De acordo com IAWA (1989) e com as dimensões dos vasos, fibras e raios (Tabela 1), pode-se
classificar qualitativamente as espécies, em vasos de médio diâmetro tangencial (100 a 200 µm) para as
quatro madeiras avaliadas nas duas posições estudadas, com resultados superiores para a região de
transição. Entre as espécies, os maiores diâmetros médios foram para a madeira de Eucalyptus urophylla
e menores para a espécie Corymbia citriodora, no qual na posição cerne mediano, foi a exceção com
dados médios inferiores a 100 µm. Em relação a frequência as madeiras estudadas podem ser
classificadas com poucos vasos (5 a 20 vasos. mm-2), com maior quantidade por mm-2 no cerne mediano,
e maiores valores para o Eucalyptus camaldulensis e menores para Eucalyptus urophylla. No geral,
observou-se que o diâmetro médio tangencial dos poros aumentou no sentido medula - casca, enquanto
o número por milímetro quadrado diminuiu.
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Quando comparado os resultados de fibras estas são definidas como curtas (900 a 1600 µm),
com comprimentos superior para a região de transição, ou seja, aumentou no sentido medula - casca,
com maiores valores médios para a madeira de Eucalyptus grandis, que obteve resultados superiores
para largura de fibra e diâmetro de lume, em ambas as posições avaliadas. No entanto, para as espécies
Eucalyptus camaldulensis e Corymbia citriodora a posição cerne mediano exibiu maiores valores para
largura de fibra e diâmetro de lume. Os menores valores médios foram observados para a madeira de
Corymbia citriodora nas duas posições estudadas. A espécie Eucalyptus urophylla exibiu os maiores
resultados para a espessura de parede no cerne mediano e na região de transição com o Eucalyptus
camaldulensis os menores valores.
Tabela 1 – Características anatômicas de quatro espécies de Eucaliptos com 12 anos de idade. (Fonte:
os autores).
Características
Anatômicas

Eucalyptus
camaldulensis
Cerne Transição

Eucalyptus
grandis
Cerne Transição

Eucalyptus
urophylla
Cerne Transição

Corymbia
citriodora
Cerne Transição

Diâmetro (µm)

112,92 115,21
(26,01) (29,67)

117,91 135,73
(24,35) (26,57)

123,99 128,53
(20,93) (32,23)

91,91 109,20
(28,92) (24,01)

Frequência (nº mm-2)

12,85 12,75
(34,11) (18,69)

8,58 7,55
(25,99) (28,45)

7,00 4,93
(31,20) (43,23)

10,63 7,40
(29,97) (36,70)

Comprimento (µm)

983,69 1038,79
(12,30) (11,78)

1025,50 1128,09
(10,93) (11,87)

1019,58 1126,49
(12,78) (14,12)

900,65 1073,49
(16,62) (12,92)

Largura (µm)

15,88
15,52
(13,38) (13,21)

17,47 18,39
(14,59) (18,69)

17,41
(16,54)

18,33
(16,41)

14,53
13,97
(15,39) (17,19)

Diâmetro do Lume (µm)

8,76
7,15
(24,17) (21,01)

8,23
(28,72)

8,74
(26,24)

8,08
(32,01)

7,77
(35,69)

5,91
(21,70)

5,14
(24,86)

Espessura de Parede (µm)

3,56
4,18
(18,15) (19,84)

4,62
(24,08)

4,82
(28,01)

4,66
(20,54)

5,28
(17,07)

4,31
(17,97)

4,42
(18,70)

Altura (µm)

191,23 176,05
(26,63) (28,34)

248,53
(34,34)

234,21
(31,29)

247,87
(30,68)

304,05
(29,94)

187,99
(24,89)

184,26
(33,34)

Largura (µm)

16,32 16,28
(19,59) (27,95)

13,85
(27,21)

17,60
(30,03)

16,76
(23,99)

19,18
(23,25)

17,91
(24,17)

19,34
(28,37)

Frequência (nº mm-1)

12,05 12,43
(15,60) (20,61)

10,75
(18,33)

11,70
(21,83)

14,10
(14,88)

13,23
(15,46)

13,15 11,70
(17,78) (14,51)

Altura (n° células)

11,85 10,30
(27,13) (39,53)

13,68
(35,72)

11,55
(29,14)

12,38
(31,99)

14,23
(28,41)

11,73
(25,03)

Vasos

Fibras

Raios

11,15
(40,75)

Com relação as características dos raios estes foram classificados como baixos (< 1000 µm)
para todas as espécies avaliadas, com maiores alturas para a região do cerne mediano, com exceção da
espécie Eucalyptus urophylla, que também exibiu as maiores alturas.
Em relação a largura dos raios, os mesmos, foram finos (< 100 µm) para as madeiras estudadas,
com maiores larguras para a espécie Eucalyptus urophylla. A Frequência de raios foi definida como
numerosa (> 12 nº. mm-1), exceção para a madeira de Eucalyptus grandis que exibiu raios pouco
frequentes (4 a 12 nº. mm-1), com maiores valores para o Eucalyptus urophylla, com pouca distinção
entre as posições avaliadas. Ao avaliar o número de células os maiores resultados foram para o cerne
mediano, com exceção para o Eucalyptus urophylla, que exibiu os maiores valores para a região de
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transição. Alves; Angyalossy-Alfonso (2002) ao determinarem algumas tendências anatômicas para 491
espécies de diferentes ambientes, latitudes e altitudes no Brasil, concluíram que a composição dos raios
não seguiram um padrão.
4. Conclusões
Quanto as posições avaliadas no sentido medula-casca, observou-se um acréscimo nos valores
no diâmetro e frequência de poros, comprimento e espessura de parede das fibras e largura de raios na
região de transição, nas quatro madeiras avaliadas, fato não observado para as demais características
estudadas que exibiram padrão distintos entre cerne mediano e região de transição.
Em relação as espécies de eucaliptos estudadas, todas apresentaram valores dos caracteres
anatômicos próximos em ambas as posições avaliadas.
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Resumo
Tectona grandis é uma espécie arbórea decídua e possui características que atendem as
indústrias naval e civil. Sua madeira possui alto valor comercial e gera grande procura no
mercado mundial, contudo, para potencializar a utilização da madeira de teca introduzida no
Brasil, são necessários estudos a respeito da sua anatomia, uma vez que as plantas dotadas de
crescimento secundário são conhecidas por elevada variabilidade na sua estrutura anatômica e
demais propriedades. Dessa forma, o presente trabalho objetivou caracterizar anatomicamente
a madeira de Tectona grandis no sentido medula-casca. Para cumprir tal objetivo, foram
utilizadas quatro árvores, com idade de 20 anos, coletadas no município de Belo Oriente – MG.
Os corpos de prova foram confeccionados em três posições radiais (próxima à medula,
intermediária e periferia). A análise microscópica do lenho consistiu na avaliação das
dimensões das fibras e elementos de vaso. Todos os parâmetros avaliados apresentaram
diferença estatística, sendo crescente os valores de diâmetro de vaso, comprimento e espessura
da parede celular das fibras no sentido medula-casca e decrescente os valores de frequência de
vaso nesse mesmo sentido. Assim, todas as tendências observadas no estudo foram similares
aos relatos da literatura para outras espécies de folhosas.
Palavras-chave: Teca; Microscopia; Variação Medula-Casca; Qualidade da madeira.

1. Introdução
Tectona grandis Linn. F., popularmente conhecida como teca, é uma espécie arbórea de
grande porte, nativa do sudoeste asiático, que atinge em média 35 m de altura e 1,0 m de diâmetro a
altura do peito (DAP) (LORENZI et al., 2003). Produz madeira nobre com um tronco retilíneo; cujas
propriedades tecnológicas destacam a facilidade de secagem, boa estabilidade dimensional, resistência
mecânica satisfatória e elevada durabilidade natural, que possibilitam estabelecer um alto padrão de
qualidade para a utilização de sua madeira (GONÇALVES et al., 2007).
A teca foi introduzida no Brasil no final da década de 1960, no estado de Mato Grosso, onde
se adaptou bem as condições edafoclimáticas brasileiras e devido a facilidade de cultivo e alta
resistência a pragas, doenças e ao fogo, pôde-se reduzir seu ciclo de 80 para 25 anos no país
(MACEDO et al., 2005; TSUKAMOTO FILHO et al., 2003).
Sua madeira nobre possui grande procura no mercado mundial para a produção de móveis
finos, esquadrias de alto padrão, embarcações e decoração; tendo um alto valor comercial, que pode
chegar a até três vezes mais ao valor da madeira do mogno brasileiro (FIGUEIREDO et al., 2005;
MACEDO et al., 2005). Além disso, a teca pode ser utilizada para outros fins, como laminação,
compensados, lenha e carvão vegetal (LIMA et al., 2011).
Segundo Nobuchi et al. (1996), para potencializar a utilização da madeira de T. grandis é
preciso estudos a respeito da sua anatomia, pois toda árvore é originária de um complexo sistema
biológico, que faz da madeira um material de extrema variabilidade.
Assim, as propriedades físicas e mecânicas de uma árvore podem variar significativamente
entre espécies, dentro de uma mesma espécie e nos diferentes compartimentos de uma mesma árvore,
como exemplo, no sentido radial (GONÇALVES et al., 2007).
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De acordo com Malan (1995), a variação no sentido medula-casca é a mais importante fonte
de variação numa árvore e é ocasionada, principalmente, pela presença e proporção do lenho juvenil e
pelas características físicas, químicas e anatômicas. Além disso, toda árvore sofre influência ambiental
e genética, que afetam a qualidade de sua madeira.
Dessa forma, evidenciando o alto valor comercial da madeira de teca e a importância de gerar
informações a respeito de suas variações radiais a fim de aferir sobre a qualidade do seu produto final,
o objetivo desse trabalho foi caracterizar anatomicamente a madeira de Tectona grandis em suas
diferentes posições radiais.
2. Material e Métodos
Foram utilizadas 4 árvores de Tectona grandis, livres de defeitos, com idade de 20 anos,
provenientes de plantio comercial da empresa Cenibra S.A., localizado no município de Belo Oriente,
Estado de Minas Gerais. A região possui altitudes entre 200 e 1.000 metros, precipitação média anual
de 1.163 milímetros e tipo de solo predominante Latossolo Vermelho-Amarelo (Lima et al., 2008).
As amostras de madeira foram coletadas na base das árvores, em discos com espessura de 5
cm e avaliadas quanto aos caracteres anatômicos. Para isso, realizou-se análise microscópica do lenho
de acordo com as recomendações da Internacional Association of Wood Anatomists – IAWA (1989),
com mensuração das dimensões de fibras (comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura da
parede) e elementos de vaso (diâmetro tangencial e frequência por mm²).
Foram avaliadas três posições no sentido medula-casca, sendo nomeadas como próxima à
medula, intermediária e periférica. Os corpos de prova foram confeccionados nas dimensões 2 x 2 x 3
cm, respectivamente para as seções tangencial, radial e longitudinal. Após o amolecimento por fervura
em água, procedeu-se o seccionamento em micrótomo de deslize, com cortes de 20 µm na seção
transversal para mensuração dos elementos de vaso. Foram mensurados um total de 40 vasos por
lâmina.
O macerado para mensuração das fibras foi preparado conforme metodologia preconizada
por Dadswell (1972) e 20 fibras individuais foram medidas. A espessura da parede das fibras foi
calculada através da equação 1.
(1)
Em que: EP = espessura da parede da fibra (µm); L = largura da fibra (µm); DL = diâmetro do lume da
fibra (µm).
Todos os resultados obtidos foram tabulados, interpretados e, para avaliar o grau de
significância e suas variações, realizou-se uma análise de variância e, quando verificadas diferenças
entre eles, procedeu-se ao teste de média de Tukey a 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Observa-se pelas fotomicrografias da anatomia do lenho de Tectona grandis, para as três
posições avaliadas, que houve aumento nas dimensões de vasos e fibras no sentido radial (Figura 1).
Na região próxima à medula, os elementos de vasos apresentam pequenos diâmetros e elevada
frequência, com inexistência de anel poroso (Figura 1A). Destaca-se a transição de lenho para as
Figuras 1B e 1C que, já evidenciando o anel poroso com poros de maiores diâmetros e frequência no
lenho inicial em relação ao lenho tardio. Chagas et al (2014) observaram em amostras do lenho de
árvores de teca, com 4, 6 e 12 anos de idade, vasos dispostos em anéis semiporosos e
predominantemente solitários.
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Figura 1 – A, B e C fotomicrografias dos vasos (poros) em seção transversal do lenho de Tectona
grandis, respectivamente representadas pelas posições: próximo à medula, intermediária e periferia. D,
E e F fotomicrografias de fibras nas posições próximo à medula, intermediária e periferia (Fonte: os
autores).
Verifica-se na Figura 2, que os elementos vasculares possuem variação quanto ao diâmetro
tangencial, com tamanhos de pequenos (5 ,1 μm) no lenho tardio a grandes (331,26 μm) no lenho
inicial, com os valores médios estatisticamente diferentes no sentido medula-casca, sendo os valores
máximos de diâmetro observados na posição periferia (próximos à casca). Quanto à frequência, os
vasos foram classificados como muito poucos (menos que 5 vasos/mm²) a poucos (5 a 20 vasos/mm²).
Cardoso et al (2009) observaram a frequência dos vasos no sentido axial do lenho de árvores de
Tectona grandis, com 70 a 80 anos de idade, e verificaram maior média no topo (11 vasos/mm²).
As características dos vasos, como o diâmetro, frequência e distribuição e também o tipo e
tamanho da pontoação, afetam diretamente a permeabilidade da madeira, todavia, a obstrução dos
mesmos por tilas, que são expansões de células parenquimáticas adjacentes para dentro do vaso, pode
dificultar a passagem de fluidos tornando a madeira menos permeável (TEIXEIRA, 2015).

Figura 2 – Variação no sentido medula-casca do diâmetro tangencial (μm) e frequência (nº.mm-2) dos
vasos da madeira de Tectona grandis Linn. F. (Fonte: os autores).
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No que se refere às fibras, tanto as mais longas quanto as espessas foram encontradas
próximas à casca (Figura 3). A variação de dimensões no comprimento foi de 363,84 à 1768,06 µm,
classificadas como muito curtas próximas à medula e curtas na periferia. Em relação à espessura de
parede das fibras, as dimensões encontradas também variaram, com mínimo de 2,34 µm e máximo de
6,63µm, classificadas como fibras com paredes delgadas a espessas, estando os valores médios
descritos na Figura 3. Em lenho de árvores de teca, aos 12 anos de idade, foram observadas médias das
dimensões de fibras dentro dos intervalos mencionados no presente trabalho, sendo 930 µm e 4,51 µm
para comprimento e espessura da parede, respectivamente (CHAGAS et al., 2014).

Figura 3 – Variação no sentido medula-casca do comprimento (μm) e espessura de parede (μm) de
fibras da madeira de Tectona grandis Linn. F. (Fonte: os autores).
De acordo com Downes et al. (1997), outras espécies demonstraram que o comprimento das
fibras pode ser adversamente, afetado por condições existentes no crescimento da árvore e que há
variação longitudinal (em função da altura) e radial (lenhos tardio e juvenil) refletindo efeitos
sazonais. Todavia, os padrões longitudinais parecem ser menos consistentes do que os padrões na
direção radial (medula-casca).
4. Conclusões
As tendências de variação no sentido medula-casca para parâmetros relacionados a vasos e
fibras são similares aos relatos da literatura para folhosas de um modo geral.
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Resumo
A colorimetria é um método eficiente na medição da cor de madeiras que permite a sua
classificação com ajuda de coordenadas cromáticas, podendo agregar valor a espécies pouco
conhecidas; melhorar o preço deste material no mercado, tornando o produto mais homogêneo;
além de transformar-se em um critério relevante na hora da compra. Dentre essas espécies
tropicais, temos o pau-mulato (Calycophyllum spruceanum Benth.), nativo da região
Amazônica que possui rápido crescimento e é considerada uma espécie de alto valor
econômico nessa Região. Entretanto, pouco se conhece sobre suas características tecnológicas.
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a variação longitudinal da cor da madeira de paumulato. A madeira foi coletada em um plantio experimental da Embrapa Acre, localizado no
município de Rio Branco, AC; composto por 300 árvores com idade de seis anos, plantadas em
espaçamento de 3 x 2 m. As análises colorimétricas foram realizadas na seção transversal dos
discos de madeira com espectrofotômetro Konica Minolta CM-2500D. De modo geral, a
madeira de Pau-mulato foi caracterizada pela claridade ou luminosidade (L* = 66,31), pelas
coordenadas a* (6,68) e b* (20,94), além da saturação (C = 22,02) e ângulo de tinta (h* =
72,51); sendo classificada como madeira de cor clara. A variação longitudinal dos parâmetros
colorimétricos indicou a não uniformidade da cor da madeira no sentido base-top, a qual pode
estar relacionada com as características intrínsecas ao material, idade, densidade e o teor de
extrativos presentes em sua constituição.
Palavras-chave: Espécie florestal; Parâmetros colorimétricos; Qualidade da madeira.

1. Introdução
A cor é uma das características mais relevantes para a classificação, identificação e
direcionamento dos usos da madeira, principalmente quando associada aos aspectos de textura e
desenho. O teor de umidade, temperatura, degradações provocadas pelo ataque de organismos
xilófagos ou, até mesmo, reações fotoquímicas dos componentes químicos presentes em sua estrutura,
podem alterar a cor da madeira. (CAMARGOS; GONÇALEZ, 2001).
Como sendo um componente de estética, a cor está associada à superfície e ao desenho de uma
peça de madeira, tornando o produto mais atraente. Devido à crescente demanda do mercado na busca
de produtos de melhor qualidade, esta propriedade deve ser incorporada ao planejamento, visando à
caracterização tecnológica da madeira para atender aos usos mais nobres deste material (MORI et al.,
2005).
O estudo da colorimetria é um método eficiente para a medição da cor da madeira, permitindo
sua classificação com ajuda de coordenadas cromáticas. Como resultado desse estudo, tem-se
melhorias de preço da madeira no mercado, tornando o produto mais homogêneo, além de ser um
critério relevante na hora da compra (GONÇALEZ et al., 2001).
A determinação da cor é muito importante. Seja qual for o material, torna-se necessário sua
caracterização, pois o contato visual é o primeiro passo para indicação imediata de sua finalidade.
Quando se trata da madeira, esse atributo pode esteticamente classificá-la como parâmetro de
aceitação no mercado, visto que a cor da madeira é muito instável e pode ser alterada por diversos
fatores (CAMARGOS; GONÇALES, 2001).
Um dos sistemas utilizados para a medição da cor da madeira é o sistema CIELAB (Comissão
Internacional de Iluminantes). Esse sistema é baseado em três elementos que descrevem a sensação da
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cor do material: luminosidade ou claridade, a tonalidade e a saturação ou cromaticidade (LEÃO et al.
2005)
A utilização desta ferramenta para a determinação da cor de madeiras tropicais é de suma
importância, pois agrega valor a espécies pouco conhecidas, mas que possuem grande potencial para
competitividade no mercado nacional. As propriedades colorimétricas dessas madeiras são desejadas
principalmente para fabricação de móveis (ZANUNCIO et al., 2014).
Ainda que considerada uma espécie de alto valor econômico, pouco se conhece sobre as
características tecnológicas da madeira do pau-mulato, seja nativo ou plantado. Desse modo, a
determinação da cor da madeira, além de contribuir com o conhecimento cientifico, permitirá a
comparação com outras espécies tradicionais e agregação de valor na comercialização dos produtos.
Nesse contexto, considerando a carência de estudos quanto à colorimetria da madeira de espécies
tropicais da Amazônia, o presente estudo objetivou avaliar a variação longitudinal da cor da madeira
de Calycophyllum spruceanum Benth. proveniente de plantio experimental.
2. Material e Métodos
2.1. Localização do plantio e processo de amostragem
A madeira foi coletada em um plantio experimental da Embrapa Acre, localizado no
município de Rio Branco, AC; composto por 300 árvores com idade de seis anos, plantadas em
espaçamento de 3 x 2 m. O plantio compreende uma aérea total de 1200 ha e está localizado entre as
coordenadas geográficas de 10º01’22” e 10°04’14” de latitude sul e de 67º40’3” e 67º42'43" de
longitude a oeste de Greenwich.
Para o estudo, foram demarcadas aleatoriamente cinco árvores, as quais estavam livres de
ataque de insetos ou qualquer tipo de injúria. Em seguida, as mesmas foram colhidas com motosserra e
retirados três discos com espessura de 3 cm cada um, por posição no tronco em proporções de 0, 25,
50, 75 e 100% da altura comercial (diâmetro mínimo de 5 cm), e um suplementar na altura do peito,
DAP, ou seja, 1,30 m acima do solo.
2.2. Mensuração da cor
Utilizou-se o método CIELAB 1976 por meio do uso de espectrofotômetro Konica Minolta
CM-2500D, com iluminante padrão D65, ângulo de observação de 10º e luz especular incluído. O
equipamento foi calibrado com padrão preto e branco, em que, para este último, foi utilizada a placa
calibradora do próprio equipamento.
Para a obtenção da cor, foram utilizados os discos de cada uma das seis posições longitudinais,
os mesmos foram lixados em lixa nº 80 e 150 e armazenados em sacos plásticos de cor escura para
evitar o contato das amostras com a luz, antes da análise colorimétrica. Em seguida, foram obtidas 12
leituras na superfície transversal dos discos.
Os parâmetros colorimétricos avaliados foram claridade (L*), coordenada vermelho-verde ou
matiz vermelho (a*) e coordenada azul-amarelo ou matiz amarelo (b*), fundamentados no Sistema
CIELAB (CIE,1976). Sendo a saturação (C) calculada pela Equação 1 e o ângulo de tinta foi
determinado conforme Equação 2.
 ൌ ሾሺ∗ ሻʹ  ሺ∗ ሻʹ ሿͲǡͷ ሺͳሻ

em que: C = saturação; a* = matriz vermelho; b* = matriz amarelo.
ൌ  

∗
ሺʹሻ
∗

em que: H = ângulo de tinta; a* = matriz vermelho; b* = matriz amarelo.
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2.3. Análise estatística dos dados
Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC). Os valores foram
submetidos à análise de variância e quando detectadas diferenças significativas entre os tratamentos
(teste F, p ≤ 0,05), as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de
significância.
3. Resultados e discussão
Observa-se que houve diferença estatística em todos os parâmetros avaliados da cor
(Tabela 1), evidenciando sua variação ao longo do tronco. Essas diferenças da coloração entre
posições podem ter sido influenciadas por vários fatores, tais como a composição química da madeira,
constituintes anatômicos, altura, diâmetro e fatores genéticos pertencentes à própria espécie
(BURGER; RICHTER, 1991; SOTELO MONTES et al., 2008).
Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros colorimétricos da madeira de Calycophyllum spruceanum
aos seis anos de idade no sentido longitudinal.
Posição (%)
0
DAP
25
50
75
100
Média
CV (%)

Parâmetros colorimétricos
L*
69,68 a
63,39 d
64,95 c
66,71 b
67,02 b
66,14 b

a*
7,48 a
7,86 a
6,93 b
6,28 c
5,95 c
5,60 c

b*
21,34 b
22,82 a
21,04 b
20,47 c
19,93 c
20,03 c

C
22,63 b
24,16 a
22,19 b
21,44 c
20,83 c
20,84 c

h*
70,79 c
71,07 c
72,01 c
73,08 b
73,56 b
74,58 a

66,31
4,58

6,68
23,24

20,94
9,26

22,02
9,96

72,51
4,23

L* = claridade; a* = coordenada vermelho-verde ou matriz vermelho; b* = coordenada azul-amarelo ou matriz
amarelo; C = saturação; h = ângulo de tinta. Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna, não diferem
estatisticamente entre si pelo Teste de Sknott - Knott (p>0,05).

De acordo com Camargos e Gonçalez (2001), a madeira é um material muito instável e
passível a rápidas alterações na sua cor, sendo a posição da amostra coletada na árvore, um dos fatores
influentes na colorimetria da madeira. Fato este, pode ser observado para a espécie estudada, ao longo
do tronco da madeira, confirmando a não uniformidade da cor entre as seis posições.
Analisando o parâmetro L* (claridade), nota-se que a madeira obteve resultados
estatisticamente semelhantes nas posições 50, 75 e 100% do tronco, os quais diferiram das demais
posições. A posição 0% obteve maior resultado de claridade, destacando-se com pigmentação mais
clara, visto que quanto maior o valor de L*, maior a claridade ou luminosidade da cor. Enquanto que
as posições do DAP e 25% foram mais escuras em relação às outras posições, com valores médios de
63,39 e 64,95, respectivamente. Essas diferenças de claridade na cor entre as posições próximas ao
topo e base podem classificar a madeira de pau-mulato em dois grupos distintos de coloração, sendo
uma forma de uniformização do material.
Os valores das coordenadas cromáticas a* (vermelho) e b* (amarelo) e de C (saturação)
também foram estatisticamente iguais nas posições superiores do tronco (50, 75 e 100%), indicando
que há uniformidade da cor em ambas as posições. A saturação foi proporcional aos valores das
coordenadas cromáticas, aumentando conforme há o aumento dos parâmetros a* e b*. Observa-se que
a maior saturação ocorreu nas posições inferiores (0, DAP e 25%), com valores de 22,63, 24,16 e
22,19, respectivamente. A baixa saturação nas posições 50, 75 e 100% é decorrente da diminuição dos
valores das coordenadas a* e b*.
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O parâmetro ângulo de tinta (h*) aumentou gradativamente à medida que a posição do tronco
se distanciou da base (70,79) ou com sua proximidade ao topo (74,58). Nas médias das posições 0,
DAP e 25% não foram observadas diferenças significativas, diferindo das posições 50, 75 e 100%,
entretanto as médias das posições 50 e 75% foram iguais. Em todas as posições, os valores médios do
ângulo de tinta foram acima de 50, indicando que as médias desse parâmetro tendem ao amarelo.
De modo geral, a madeira de Pau-mulato foi caracterizada pela claridade ou luminosidade
(L* = 66,31), pelas coordenadas a* (6,68) e b* (20,94), além da saturação (C = 22,02) e ângulo de
tinta (h* = 72,51). Classificada como madeira de cor clara (L* > 54), segundo classificação proposta
por Camargos e Gonçalez (2001). A coloração da madeira enquadra-se no grupo 18 com a cor olivaamarelado dentro do agrupamento de Cluster. As coordenadas cromáticas são determinantes no
processo de descrição da pigmentação dessa madeira, com forte influência da coordenada b*,
evidenciando a tonalidade amarelada.
Sotelo Montes et al. (2008) estudaram a cor da madeira de Calycophyllum spruceanum
procedente da Amazônia peruana aos 39 meses de idade e descreveram-na como madeira de cor clara,
com expressiva tonalidade amarelada em seu lenho. Apesar de a madeira possuir idade inferior à
coletada neste estudo, os valores dos parâmetros colorimétricos foram próximos, com L* = 67,63;
a* = 5,34; b* = 22,12; C = 22,76 e h* = 76,46. Os autores ressaltaram ainda, que estudos sobre a
variação da cor da madeira de Pau-mulato são necessários para entendimento do comportamento desse
fenótipo na árvore e sua relação com as características ambientais, além disso, a determinação da cor
da madeira é muito relevante, pois é uma característica utilizada para a caracterização de sua
qualidade, influenciando na comercialização do produto, devido o aspecto visual proporcionado pela
cor.
4. Conclusões
A cor da madeira de pau-mulato aos seis anos de idade foi classificada como oliva-amarelado,
com predominância de pigmentação amarela. A variação longitudinal dos parâmetros colorimétricos
indicou a não uniformidade da cor da madeira no sentido base-top, a qual pode estar relacionada com
as características intrínsecas ao material, idade, densidade e o teor de extrativos presentes em sua
constituição.
Estudos sobre as características da cor da madeira de Calycophyllum spruceanum contribuirão
com o conhecimento cientifico, tornando uma ferramenta considerável para valorização e
comercialização da madeira, visto que há uma escassez de informações a respeito dessa espécie
florestal.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi caracterizar adesivos ureia-formaldeído sintetizados com diferentes
razões molares e tempos de reação na etapa de condensação. Para as sínteses foram utilizadas
razões molares de formaldeído:ureia de 1,48:1 e 1,26:1 e tempos de reação de 10 e 20 minutos
na etapa de condensação, mantendo-se as mesmas condições nas demais etapas de síntese. Os
adesivos sintetizados tiveram suas propriedades analisadas e comparadas com as de um adesivo
ureia-formaldeído comercial. As propriedades adesivas variaram entre 7,76 e 9,11 para o pH, de
47,98 a 64,33% para o teor de sólidos, de 46 a 390 cP para a viscosidade e de 0,71 a 2,21 minutos
para o tempo de gelatinização. O adesivo sintetizado com razão molar de 1,26:1 e 20 minutos de
reação na etapa de condensação apresentou as melhores propriedades adesivas, comparável ao
adesivo comercial.
Palavras-chave: Adesivo termofixo; Reações químicas; Produção de adesivo.

1. Introdução
O adesivo ureia-formaldeído (UF), uma amino resina, é um produto da condensação polimérica
da reação química do formaldeído com ureia, sendo um dos mais importantes adesivos da indústria de
painéis de madeira (PARK & JEONG, 2011), com aplicações especialmente na colagem de painéis de
fibras de média densidade (MDF), painéis de partículas de média densidade (MDP) (ambos consumindo
68% da produção de adesivo UF do mundo) e compensados industriais para uso não estrutural (com
consumo de 23%) (BORAN et al., 2011).
Em comparação com outros adesivos sintéticos, a UF possui vantagens que incluem o baixo
custo, facilidade de uso sob uma ampla variedade de condições de cura, requer baixas temperaturas de
cura; possui certa solubilidade em água, resistência à microorganismos e à abrasão e, depois de
polimerizada apresenta excelentes propriedades térmicas, além de ser incolor. No entanto, a resistência
limitada à água e tendência à emissão de formaldeído destes adesivos são fatores que limitam o uso do
mesmo, requerendo novos estudos que melhorem suas propriedades (YE et al., 2013).
Durante a síntese do adesivo UF, reações químicas de condensação entre o formaldeído e a ureia
ocorrem para formar um polímero, com três etapas de reação envolvidas. Na primeira etapa, de
metiolação ou hidróximetilação alcalina ocorre a adição de até três moléculas (quatro em teoria, pois
não se consegue obter tetrametilolureias isoladas) de formaldeído a uma molécula de ureia, obtendo as
metilolureias (ou hidroximetilureias). Nestas condições, a razão molar formaldeído:ureia (F:U) inicial
fica em torno de 2:1 (PIZZI, 1983).
Na segunda etapa, de condensação em meio ácido, as metilolureias, ureia livre e formaldeído
livre reagem formando moléculas lineares ou parcialmente ramificadas, com médio a alto peso
molecular, tendo água como um sub-produto e formaldeído livre. A ponte metileno é o tipo principal de
ligação formada nesta etapa (KIM, 1999). Mas, ao longo do processo de síntese do adesivo (PARK et
al., 2003), diferentes condições de reação e modo de preparo podem ser aplicados fornecendo uma
variedade de adesivos UF. Os principais parâmetros que podem ser controlados durante a síntese do UF
são: o grau de pureza dos materiais (do formaldeído e da ureia); a razão molar F:U; e controle das
variáveis do processo de síntese (por exemplo, do pH, temperatura, tipo e quantidade de catalisador
ácido e alcalino, sequência de adições das porções dos materiais e duração de cada etapa) (FERRA,
2010).
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Isso mostra o grau de dificuldade de sintetizar um adesivo UF que apresente estabilidade e boas
propriedades adesivas, seja pela dificuldade em controlar as reações individualmente e obter a produção
esperada ou pela complexidade de identificar os produtos intermediários da reação de síntese do adesivo
UF, que está associada à presença de múltiplas estruturas químicas e físicas (FERRA, 2010; DENG et
al., 2014).
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi de avaliar as propriedades de adesivos UF
formulados com diferentes razões molares e tempos de reação, visando obter um adesivo mais estável e
de baixo custo.
2. Material e métodos
Foram utilizados formaldeído (PM= 33,33 mg/mol) diluído a 37%, ureia em pó (PM= 66,66
mg/mol), hidróxido de sódio (NaOH) a 20% de diluição e ácido fórmico a 30% de diluição. A síntese
se baseou nos trabalhos apresentados por Pizzi e Mittal (1994), No e Kim (2004), Park e Jeong (2011)
e Ye et al. (2013). A síntese seguiu as etapas descritas a seguir, alterando-se a razão molar e os tempos
de reação na etapa de condensação.
Para a síntese dos adesivos, considerou-se duas razões molares iniciais F:U, de 2,46:1 e 2,09:1,
a fim de obter as razões molares finais do experimento de 1,48:1 e 1,26:1. A ureia e o formaldeído foram
adicionados em um balão bitubulado de fundo chato de 500 mL. O balão foi instalado sobre uma chapa
de aquecimento, equipado com um condensador e termômetro, em agitação constante. Aqueceu-se o
conjunto até atingir temperatura de 90°C. Neste momento ajustou-se o pH da solução para 9,0, utilizando
NaOH, mantendo-se o aquecimento a 90°C por 45 minutos. Em seguida, o pH da solução foi ajustado
para 5,0, com aplicação de ácido fórmico. Nesta etapa, de condensação ácida foi adicionado outra carga
de ureia, mantendo a reação por tempos de 10 e 20 minutos entre os tratamentos, tempo necessário para
que ocorresse o aumento da viscosidade da solução. Após o aumento da viscosidade, decorrente da fase
ácida, o pH da mistura foi ajustado para 8,0 aproximadamente, com adição de NaOH. Por fim,
acrescentou-se outra carga de ureia e a temperatura foi reduzida para 70°C, mantendo-se a reação por
mais 45 minutos.
O adesivo obtido foi resfriado até a temperatura ambiente. Entre os adesivos sintetizados
obtiveram-se duas razões molares finais, sendo elas 1,26:1 e 1,48:1. Na Tabela 1 são descritos os
tratamentos utilizados para a síntese dos adesivos UF.
Tabela 1 – Descrição das sínteses de adesivo ureia-formaldeído. (Fonte: os autores).
Tratamento

Tempo de condensação (min)

Razão molar final F:U

T0 (UF comercial)

-

1,40:1

T1

10

1,48:1

T2

10

1,26:1

20

1,26:1

T3
Onde: F:U= formaldeído:ureia.

A determinação do pH foi feita em pHmetro digital, a temperatura de 25°C, calibrado a pH 4 e
7, utilizando-se soluções tampão padronizadas. Utilizou-se cerca de 200 mL dos adesivos em três
repetições, segundo a norma E70-07 (ASTM, 2015).
O teor de sólidos foi obtido de acordo com os procedimentos descritos na norma ASTM D 149001 (2013), com adaptações, sem a adição de água destilada ao adesivo para realizar as pesagens.
A viscosidade dos adesivos foi determinada segundo a norma americana ASTM D 1084-97 –
método B (1998). Utilizou-se um viscosímetro de Brookfield-LV (cp), com haste (spindler) número 3,
velocidade de 12 rpm e fator de conversão de 100, em amostras de aproximadamente 250 mL.
O tempo de gelatinização foi obtido com amostras de 1 g dos adesivos, que foram colocados em
tubos de ensaio de 15 cm de altura e 2 cm de diâmetro, em cujo interior foi mergulhado um bastão de
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vidro. O conjunto tubo-bastão foi mergulhado em um banho de glicerina à temperatura de 180°C,
cronometrando-se o tempo gasto para a polimerização do adesivo, momento em que o bastão se
desprendeu do adesivo, conforme a norma D 2471-99 (ASTM, 1999). Ressalta-se que para a
determinação do tempo de gelatinização acrescentou-se 2% de catalisador (solução de sulfato de amônia
a 23%) em relação ao teor de sólidos do adesivo.
Os adesivos sintetizados tiveram suas propriedades comparadas entre si e com as de um adesivo
UF comercial. O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado, com
quatro tratamentos e três repetições, para cada etapa de caracterização dos adesivos. Para a análise
estatística utilizou-se o software Statistica 12.0. Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors, para
testar a normalidade, e Cochran, para testar a homogeneidade das variâncias. Em seguida foi realizado
à análise de variância (ANOVA) e quando verificadas diferenças significativas, aplicou o teste Tukey,
ao nível de 95% de probabilidade.
3. Resultados e discussão
A análise de variância indicou efeito significativo entre as propriedades dos adesivos. Os valores
médios de pH, teor de sólidos, viscosidade e tempo de gelatinização dos adesivos estão dispostos na
Tabela 2.
Tabela 2 – Caracterização dos adesivos sintetizados e adesivo UF comercial. (Fonte: os autores).
Tratamentos

pH

Teor de sólidos
(%)

Viscosidade
(cP)

Tempo de
gelatinização (min)

T0*

7,92 bc

64,33 a

390 a

0,71 c

T1

7,76 c

47,98 c

100 c

2,21 a

T2

9,11 a

50,66 b

46 d

1,02 b

T3
8,49 b
50,21 b
250 b
1,10 b
Onde: * Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem
significativamente pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Neste estudo, observou-se diferença significativa entre os valores de pH dos adesivos
sintetizados e com o adesivo comercial, com exceção de T3 que não diferiu de T0. Observa-se que T2,
formulado com a menor razão molar e tempo de reação apresentou o maior pH em relação aos demais.
Esse comportamento pode estar associado ao maior teor de sólidos do adesivo, resultando em maior
grau de condensação (FERRA, 2010).
De acordo com Bianche (2014), na colagem de madeiras é importante considerar a influência
do pH tanto da madeira como do adesivo, pois a polimerização da maioria dos adesivos para madeira
acontece através de uma reação físico-química, muitas vezes influenciada pelo pH. Na etapa final de
síntese do adesivo, a maior estabilidade do adesivo de UF é obtida pelo ajuste do pH em valores mais
elevados, devido ao favorecimento das reações de polimerização do adesivo em meio ácido, sem
ultrapassar limites de pH acima de 11, que podem resultar na degradação das fibras da madeira.
Segundo Pizzi e Mittal (1994), o adesivo UF deve apresentar teor de sólidos entre 60 e 65%.
Neste caso, apenas o tratamento T0 ficou dentro do estabelecido, diferindo significativamente dos
demais, com teores de sólidos abaixo de 60%. Não houve diferença estatística entre T2 e T3,
provavelmente por possuírem a mesma razão molar (1,26:1) e pH semelhantes, apesar da diferença de
tempo na etapa de condensação. Já o tratamento T1 apresentou o menor teor de sólidos, com 47,98%,
diferindo significativamente dos demais. Salienta-se que para esta síntese a razão molar final F:U foi de
1,48:1. Nestas condições o adesivo passou a ter propriedades adesivas, no entanto o adesivo não formou
solução verdadeira (formação de fase), apresentando baixa viscosidade e baixo teor de sólidos.
Isso se deve a formação de ligações insuficientes entre os grupos hidroximetilados e, um dos
fatores que pode ter contribuído para isso foi o menor tempo de reação na etapa ácida, que pode ter sido
insuficiente para promover as ligações, pois, de acordo com Ferra (2010), durante a etapa de
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condensação ocorre a agregação molecular e aglomeração das partículas, aumentando o grau de
condensação e, consequentemente, o teor de sólidos e viscosidade. O baixo teor de sólidos pode
comprometer a adesão entre a madeira e o adesivo, visto que é ele que formará linha de cola (BIANCHE,
2014).
Aliada ao teor de sólidos, a viscosidade é uma propriedade de grande importância, pois afeta
funções de movimento e mobilidade do adesivo atuando diretamente na qualidade da linha de cola
(PIZZI, 1983). Observa-se neste estudo, variação significativa da viscosidade entre todos os tratamentos,
no entanto, para T0, T1 e T3 os valores ficaram dentro do estabelecido por Pizzi e Mittal (1994), de 100
a 450 cP, com exceção de T4, que apresentou a menor viscosidade. Neste caso, o tempo na etapa de
condensação também pode ter influenciado no menor número de ligações entre os grupos
hidróximetilados.
No decorrer do experimento foi evidenciado que a variação de tempo na etapa de condensação
alterou relevantemente a viscosidade do adesivo. O aumento do tempo, na condensação do adesivo em
meio ácido, proporcionou um aumento considerável da viscosidade dos adesivos. Estes resultados
corroboram com Silva (2008) que ao realizar diferentes sínteses da resina UF verificou maior
viscosidade da resina quando a etapa de condensação foi mais extensa, formando uma maior quantidade
de agregados.
O tempo de gelatinização apresentou comportamento inverso ao teor de sólidos dos adesivos,
indicando que quanto maior o teor de sólidos, maior a agregação molecular e menor é o tempo necessário
para que ocorra a polimerização do adesivo (FERRA, 2010). Logo, pela influência do teor de sólidos, o
adesivo comercial (T0) apresentou o menor tempo de gelatinização entre todos os adesivos, enquanto
que T1 apresentou o maior tempo de gelatinização, equivalente ao triplo do tempo para a T0.
Além disso, conforme observado na pesquisa de Santos et al. (2001), o tempo de gelatinização
pode sofrer modificações através da variação de pH e temperatura de síntese do adesivo. A determinação
do tempo de gelatinização do adesivo é uma importante característica avaliada no processo de fabricação
do adesivo, pois está relacionada com a sua reatividade, que por sua vez, influenciará no tempo de
prensagem e, consequentemente, na produtividade da fábrica.
4. Conclusões
- A razão molar F:U e tempo de reação na etapa de condensação afetaram significativamente a
viscosidade dos adesivos.
- A síntese T1 não apresentou propriedades satisfatórias quando comparado ao adesivo comercial,
devido, especialmente ao baixo teor de sólidos e elevado tempo de gelatinização.
- O adesivo T2 foi o que apresentou as melhores propriedades adesivas entre os adesivos sintetizados e
o comercial. No entanto, apresentou baixa viscosidade e elevado pH, o que requer novos ajustes do
tempo na etapa de condensação em meio ácido ou ajuste da razão molar para melhor desempenho.
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Resumo
Diante das inúmeras possibilidades de aplicação da lignina residual do processo Kraft, e das
diversas variáveis que têm influência nesta utilização, considerou-se necessário um estudo que
qualificasse a lignina Kraft e analisasse a viabilidade de introdução da mesma em outros produtos
industriais. Objetivou-se neste trabalho caracterizar a lignina Kraft extraída do licor negro Kraft a
partir do processo LignoBoost. Utilizou-se lignina Kraft proveniente de uma empresa produtora de
polpa celulósica, e esta foi caracterizada quanto ao teor de umidade, pH, lignina Klason, lignina
solúvel em ácido, teor de carboidratos, metais, sílica, análise elementar e cinzas. A lignina Kraft
extraída do licor negro pelo processo LignoBoost apresentou baixo teor de umidade, baixas
quantidades de carboidratos, minerais e cinzas, e alto teor de lignina total, podendo ser considerada de
elevado teor de pureza, favorável à utilização como matéria prima ou como adicional na síntese de
outros produtos, especificamente, neste estudo, em adesivos para madeira.
Palavras-chave: Biorrefinaria; Processo Kraft; Adesivos para madeira.
1. Introdução
Segundo o último relatório disponível da Associação Brasileira de Celulose e Papel
(BRACELPA, 2012) os altos investimentos no setor ocasionaram impactos expressivos na produção
de celulose na última década. Dados da Indústria Brasileira de Florestas (IBÁ, 2015) mostram um
aumento de 9 % na produção de celulose entre os anos de 2013 e 2014 e de 4 % entre os anos de 2014
e 2015. De acordo com esse mesmo relatório, considerando os últimos dez anos, a produção quase
dobrou.
A produção de celulose nada mais é que a deslignificação da madeira que, para Foelkel
(2009), ocorre pela gradual degradação e fragmentação da molécula da lignina. Os principais métodos
químicos utilizados na deslignificação da madeira são o processo sulfito, soda e Kraft, sendo que o
último é atualmente o mais utilizado para a produção de polpa celulósica no Brasil, com mais de 95 %
da produção obtida por esse processo (GOMES, 2009). Ao fim do cozimento da madeira tem-se, como
subproduto, um sistema complexo de compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos em meio aquoso,
denominado licor negro, cuja composição química varia em função dos reagentes empregados no
processo, das condições de cozimento e, principalmente, do tipo da madeira utilizada (VENTAKESH
e NGUYEN, 1985).
O licor negro possui em sua composição entre 30 e 40 % de lignina, sendo o restante derivado
de outras frações da madeira. Segundo Luong et al. (2011), o principal aproveitamento do licor negro
ainda é como fonte de energia através da sua queima, porém, existe uma forte tendência mundial em
dar à lignina presente no licor negro fins mais rentáveis econômica e ambientalmente, considerando-se
principalmente o alto custo de instalação de uma caldeira de recuperação.
Silva (2010), em um estudo buscando uma alternativa de redução de consumo de combustíveis
fósseis em fábricas de celulose, afirmou que grandes esforços têm sido realizados para que, num
futuro próximo, possam ser incorporadas nas fábricas de celulose operações de biorrefinarias, para
produção simultânea de celulose e outros produtos, dentre os quais, a extração de lignina do licor
negro, através do processo denominado LignoBoost.
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Foelkel (2009) afirma que existem inúmeras possibilidades para o uso da lignina proveniente
do licor negro Kraft, e Dias (2014) afirma que a lignina tem sido objeto de diversas pesquisas com o
intuito de aumentar o seu valor agregado, já sendo utilizada na produção de dispersantes e aditivos de
concreto, surfactantes, coque metalúrgico, liberação controlada de herbicidas, quelação de metais,
briquetes e em adesivos para madeira. Alonso et al. (2004) afirmam que a lignina possui um grande
potencial para muitos usos industriais, e dentre eles destaca-se o uso como substituto do fenol, de
origem petrolífera. Mankar et al. (2012) acreditam que o mercado de adesivos para madeira possui
altos índices de crescimento e oportunidades de aumento na utilização da lignina, entretanto, afirmam
que os adesivos à base desse subproduto somente serão considerados eficazes se conseguirem ser
formulados com menores custos, com equipamentos convencionais, reagirem nas mesmas condições
de processamento e atenderem a força de ligação exigida. Perez et al., (2009) afirmam que a lignina
pode ser utilizada como substituto do fenol em resinas fenólicas, porque em sua estrutura estão
presentes anéis aromáticos do tipo fenólico, que podem reagir com o formaldeído. Pizzi e Mittal
(2003) afirmam que considerando a estrutura polifenólica da lignina na madeira, o adesivo à base
desta mostra-se bastante promissor.
A utilização da lignina a partir do licor negro está condicionada à sua extração, que visa
recuperar os materiais orgânicos (LUONG et al., 2011). Silva (2010) afirma que o processo
LignoBoost possibilita obter lignina de alta qualidade a partir do licor negro, porém, a introdução da
lignina Kraft em outros processos industriais, especialmente para a produção de adesivos fenólicos,
depende da sua composição química pós extração. O conhecimento de parâmetros como teor de
lignina solúvel e insolúvel, lignina total, carboidratos e cinzas é de suma importância para a destinação
e a viabilidade de uso dessas ligninas. Assim, considerando-se a gama de possibilidades de usos da
lignina obtida do licor negro Kraft e também os obstáculos que precisam ser vencidos para tal, tornase necessário um estudo que qualifique a lignina Kraft e analise a viabilidade de introdução da mesma
em outros produtos industriais. Portanto, objetivou-se neste trabalho caracterizar a lignina Kraft
extraída do licor negro Kraft a partir do processo LignoBoost.
2. Material e Métodos
Para realização deste trabalho utilizou-se lignina Kraft, em pó, proveniente de uma empresa
produtora de polpa celulósica. A lignina foi precipitada do licor negro Kraft pelo processo
LignoBoost, em uma planta piloto de extração na própria empresa. Visando melhor homogeneização
do tamanho das partículas e solubilização da lignina Kraft, esta foi triturada e classificada em um
pulverizador Pulverisette 14, da marca Fritsch, com peneira de 200 mesh (abertura de 0,074 mm).
A caracterização físico-química da lignina Kraft foi realizada nos Laboratórios de Celulose e
Papel (LCP/UFV) e de Painéis e Energia da Madeira (LAPEM/UFV) da Universidade Federal de
Viçosa. Foram determinados o teor de umidade, pH, lignina Klason, lignina solúvel em ácido, teor de
carboidratos, metais, sílica, análise elementar e cinzas, cujas metodologias e normas são descritas na
Tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização da lignina Kraft. (Fonte: os autores).
Análise

Metodologia

UEH (%)

TAPPI T 264 om-88

pH

Segundo Dias, 2014

Lignina solúvel (%)

Goldschimid, 1971

Lignina Klason (insolúvel - %)

Gomide e Demuner, 1986

Carboidratos

Wallis et. al., 1996

Metais

SCAN N 38:01

Sílica

TAPPI T 245 cm-98

Análise elementar

-

Cinzas

TAPPI 211 om 93
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3. Resultados e Discussão
Na Tabela 2 são apresentados os valores médios das propriedades físicas e químicas da lignina
Kraft.
Tabela 2 - Propriedades da lignina Kraft. (Fonte: os autores).
Propriedades

Média

UEH (%)

5,0

pH

3,4

Lignina solúvel (%)

12,70

Lignina Klason (insolúvel - %)

85,37

Lignina total (%)

98,06

Arabinanas (%)

0,03

Galactanas (%)

0,13

Glicanas (%)

0,00

Xilanas (%)

0,02

Mananas (%)

0,00

Ca / Fe / Mn / Mg / Cu / K / Na (mg/Kg)

768 / 121 / 31 / 197 / 18 / 492 / 1989

Sílica (%)

0,1

C / H / N / S / O (%)

66,2 / 5,6 / 0,2 / 2,4 / 23,4

Teor de cinzas (%)

1,1

A umidade de equilíbrio higroscópico da lignina Kraft utilizada neste experimento foi de ± 5
%, base seca.
O pH médio da lignina Kraft utilizada foi 3,4. O pH ácido pode influenciar o processo de
síntese dos adesivos fenólicos, pois são produzidos em condições fortemente alcalinas. O pH da
lignina pode influenciar também o pH final do adesivo, e este ponto deve ser levado em consideração,
visto que adesivos extremamente ácidos podem acelerar a cura do adesivo e, com isso, gerar uma linha
de cola não ancorada ou pré-endurecida (BIANCHE, 2014).
Conforme se observa na Tabela 2, os carboidratos estão presentes em quantidades ínfimas na
lignina Kraft, dados considerados favoráveis para a síntese dos adesivos. Todos os teores de
carboidratos encontrados na lignina Kraft utilizada neste estudo são inferiores àqueles encontrados por
Silva (2010), que analisou a lignina Kraft extraída pelo mesmo processo. Gouvêa (2012) também
encontrou valores superiores de carboidratos presentes na massa de lignina Kraft quando da sua
utilização para produção de briquetes. A autora ressaltou que a obtenção da lignina totalmente pura é
extremamente difícil, devido aos complexos lignina-carboidratos formados durante a polpação.
Observaram-se maiores porcentuais dos elementos Ca, K e Na em relação aos demais, e isso
possivelmente se deve aos resíduos do processo de recuperação do licor de cozimento que ficaram
aderidos à lignina. Os valores obtidos para os minerais podem ser considerados baixos, logo não se
espera influência dos mesmos na síntese dos adesivos.
Quanto à composição química elementar, verificaram-se altos percentuais de carbono e baixos
percentuais de oxigênio, valores já esperados pela pureza e pelo alto teor de lignina total da amostra, e
pela própria composição das ligninas, que são macromoléculas complexas formadas por unidades
aromáticas que apresentam alta estabilidade e maiores concentrações de carbono (PEREIRA et al.,
2013). Verificou-se, ainda, a presença de enxofre na amostra, referente aos sulfatos que se ligam à
lignina, e que podem ser oriundos tanto do processo Kraft quanto do processo de extração da lignina.
Destaca-se o baixo teor de cinzas na lignina Kraft utilizada, o que caracteriza os bons níveis de
lavagem da polpa e recuperação dos licores de cozimento, além da eficiência de extração do processo
LignoBoost. Silva (2010), analisando uma massa de lignina Kraft obtida pelo mesmo processo,
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encontrou percentuais de cinzas de 0,5 %. O baixo teor de cinzas é importante por garantir a pureza da
matéria prima e, consequentemente, possibilitar maior controle dos resultados dos processos, uma vez
que quanto mais pura a lignina, melhor sua interação com o fenol e com os demais componentes da
formulação dos adesivos.
4. Conclusões
A lignina Kraft extraída do licor negro pelo processo LignoBoost apresentou baixo teor de
umidade, baixas quantidades de carboidratos, minerais e cinzas, e alto teor de lignina total,
evidenciando boa lavagem da polpa e extração eficiente pelo processo LignoBoost.
A lignina Kraft avaliada neste experimento pode ser considerada de elevado teor de pureza,
favorável à utilização como matéria prima ou como adicional na síntese de outros produtos,
especificamente, neste estudo, em adesivos para madeira.
Ressalta-se que as características aqui avaliadas e a qualidade da lignina Kraft podem variar
em função da matéria prima (madeira) utilizada na polpação, do processo de polpação utilizado e do
processo de extração da lignina a partir do licor negro, e que estas variáveis irão determinar a
viabilidade de uso da lignina Kraft em outros processos.
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Resumen
El trabajo tiene como objetivo mostrar las características de los tableros de madera plástica para
el desarrollo de la indústria forestal, estos tableros debido a sus propriedades son muy utilizados
en diversas áreas con diversos fines, ubicandolos dentro de los materiales de mayor demanda en
el mercado internacional, debido al valor agregado que puede adquirir se ha convertido en
produtos de gran preferencia, estos tableros se elaboran a partir de resíduos tanto de la indústria
forestal como de termoplásticos resiclados. En el trabajo se propone la metodologia para su
elaboración. El tablero presenta buenas propriedades físico-mecánicas, las que garantizan su
aplicabilidad. Así como la compatibilidad entre las matérias primas utilizadas en el proceso de
producción.
Palabras claves: matéria prima; proceso tecnológico, aplicabilidad.

1. Introducción
La industria de la madera tiene la característica de generar grandes volúmenes de residuos durante
el proceso de explotación y elaboración de la misma, esto ocurre antes que la madera sea introducida en
el proceso industrial hasta la obtención del producto final (Ayessa et al., 2010).
Estos residuos pueden contribuir al mundo de la economía, al formar parte como materia en la
elaboración de productos que llegan a adquirir un valor en el mercado. Hoy la sociedad junto a la
revolución tecnológica, han dado lugar a la mayor producción de residuos de toda la historia de la
humanidad (Shukla y Pascal, 2008). Sin embargo, las mejoras tecnológicas permitirán resolver
simultáneamente los problemas de la contaminación, así como la escasez de recursos naturales.
Ortiz et al. (2004) plantean que los residuos de los procesos industriales y de servicios, así como
en la esfera residencial, se consideran una necesidad social en aras de disminuir el consumo de
combustibles fósiles y su utilización puede constituir una solución no solo a los problemas ambientales
que la incorrecta disposición de ellos ha provocado a través de los años, sino que a su vez le aporta
mayor valor agregado a la madera en la industria forestal.
Por su parte Soto y Núñez (2008) infieren que la utilización de los subproductos, tanto forestales,
como de otras industrias, son poco aprovechados; por ejemplo: el aserrín, virutas, despuntes y plásticos
se almacenan en grandes cerros o se queman en calderas, sin poseer un mayor valor agregado o alcanzar
una eficiencia energética superior, además de provocar severos daños al medio ambiente.
Lesme et al. (2001) demuestran que existen vías para el aprovechamiento de los residuos
forestales y especialmente el aserrín, que aunque frecuentemente se utiliza para la producción de pulpas,
papel y fertilizantes, tiene amplias perspectivas para la industria del tablero, por ejemplo: mediante la
mezcla de ellos con otros residuos industriales (termoplásticos), se pueden obtener productos de calidad
que pueden ir desplazando de la preferencia de los consumidores el empleo de otros materiales de más
difícil disposición. Sin embargo, la realidad es que en los países que no cuentan con estas tecnologías
su utilización como combustible es lo más corriente (Martínez et al., 2012)
El desarrollo de nuevos materiales derivados del reciclado de plásticos y de la madera se está
convirtiendo en una alternativa real y ventajosa, abriéndose toda una gama de oportunidades y
posibilidades por su aplicación en productos para diferentes ámbitos debido a las numerosas ventajas
que presentan, sobretodo, para su uso en exteriores. Estos tableros se elaboran mezclando plásticos
sintéticos y harinas o fibras vegetales, y son de creciente interés en la ciencia e ingeniería de materiales
Silva et al. (2011).

956

Su valor ambiental se evidencia en que este material permite fabricar estructuras recicladas y
reciclables que favorecen la reutilización y la valorización de los residuos. Este tipo de tablero no se
daña a la intemperie ni en contacto con el agua, presenta buenas propiedades físico-mecánicas, lo que
le atribuye una vida útil superior a la madera y demás materiales de la construcción, proporcionando
una trabajabilidad muy eficiente.
En esta investigación a partir de la mezcla de aserrín de Pinus caribaea var caribaea con residuos
termoplásticos y aditivos químicos, se elaboró un producto forestal que por su baja porosidad, y su
resistencia a las propiedades físico-mecánicas, puede llegar a ser un fuerte competidor frente a los
materiales comúnmente utilizados en la construcción de elementos para viviendas, edificios y embalajes
de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, sustituyendo a tableros convencionales y a los
metales con grandes ventajas frente a los efectos del intemperismo.
2. Material e Métodos
En la figura 1 se propone el esquema tecnológico para la elaboración del tablero de madera
plástica. Se realizó con el objetivo de obtener un tablero de buena calidad y que cumpla con las
características y propiedades para el cual ha sido diseñado.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso tecnológico del tablero de madera plástica.
(Fuente: Los autores).
Fueron desarrollados 6 tableros con proporciones diferentes, para evaluar el comportamiento de
la materia prima utilizada, así como el tratamiento realizado a cada una de ellas, con relación
principalmente al contenido de resina en la madera de pinus, y en el triturado de los plásticos reciclados.
Los resultados fueron comparados con el tablero (testigo) que se obtiene en la empresa que en Cuba
produce este tipo de tablero.
La materia prima utilizada en el proceso productivo del tablero de madera plástica (MP) fueron
obtenidas de varios sectores productivos, el aserrín (Pinus caribaea) fue obtenido del proceso de
transformación primaria de la madera de la industria forestal.
Por su parte los residuos termoplásticos fueron obtenidos del sector social, mediante empresas
recuperadoras de materia prima, en ella se consiguió obtener residuos termoplásticos correspondientes
a los 7 grupos según su clasificación, los cuales fueron incorporados al proceso productivo después de
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trirurados, estos residuos sustituyeron los plásticos vírgenes que normalmente utiliza la empresa para la
elaboración de sus tableros.
Para la materia prima utilizada fueron desarrollados los tratamientos adecuados, en
correspondencia con los parámetros descritos en las normas, donde se rigen las condiciones que deben
cumplir para ser utilizados como materia prima en este tipo de tableros.
Metodología para la determinación de las propiedades físico-mecánicas
Las propiedades físicas:
• La preparación de las probetas para realizar los ensayos fue determinada por NC 314: (2004).
• Contenido de humedad según especificaciones de la NC-EN 322: 2003.
• La densidad del tablero se realizó por la NC-EN 323: 2003.
• La absorción de agua e hinchamiento se realizó según NC-EN 317: 2003
Las propiedades mecánicas:
• La determinación de la resistencia a la flexión estática se realizó a partir de la NC-EN 310: 2003.
• La resistencia a la compresión se realizó según lo reglamentado por ASTM D-1037-99.
• La resistencia a la tracción paralela a las caras se realizó según la norma NC-EN 319: 2003.
3. Resultados y Discusión
Elevar el conocimiento básico de las propiedades físicas y mecánicas de los tableros es
fundamental para el desarrollo de la industria forestal; ya que se enriquece la información técnica sobre
los mismos; favoreciendo la toma de decisiones sobre el uso que se puede dar a cada tipo de tablero,
existiendo una buena relación de este aspecto con el comportamiento mecánico (Poblete et al., 2000;
Wielage et al., 2003; Guo et al., 2007; Álvarez y Betancourt, 2009).
El control de cada una de las propiedades físicas y mecánicas garantiza la calidad del producto
para un uso determinado (Bodig, 2001; Sasaki, 2001; Castellanos, 2003). En la tabla 5 se puede observar
los valores promedios de las pruebas físico-mecánicas evaluadas.
Tabla 1 – Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de los tableros obtenidos.
Tipo de tableros CH (%) D (kg m-3) ABA 72h

H (%)

F (Mpa)

C (Mpa)

T (Mpa)

15,20

120,12

20,3

15,24

120,23

21,3

15,28

124,30

22,7

15,25

126,16

23,4

16,25

132,24

24,4

16,41

136,32

26,2

Testigo

5,26

1020

0,61

0,31

Tablero 1

5,58

1022

0,60

0,30

Tablero 2

5,55

1025

0,60

0,30

Tablero 3

5,42

1027

0,50

0,28

Tablero 4

4,54

1041

0,44

0,25

Tablero 5

4,35

1045

0,31

0,20

17,52
138,10
28,3
Tablero 6
4,13
1052
0,22
0,16
CH: Contenido de Humedad; D: Densidad; ABA: Absorción de agua; H: Hinchamiento; F: Flexión; C:
Compresión; T: Tracción.
Fuente: Los autores.

Como se puede apreciar indistintamente en cada una de las propiedades físico-mecánicas, aun
según los análisis estadísticos realizados indican que las dosificaciones utilizada de los aditivos
químicos, quedan excluidos dentro del modelo obtenido, teniendo en cuenta que se utilizaron entre 5 y
10%, aunque también se considera que cada uno de los elementos utilizados contribuyen a una mejor
formación del tablero, atribuyendo propiedades significativas, esto corrobora el criterio expresado por
Moya et al. (2012), que obtuvo buenos resultados en la producción de tableros de madera plástica en
proporciones similares y sin la aplicación de aditivos químicos.
Estudios realizados por diferentes investigadores referente a la densidad de los tableros, infieren
que este aspecto puede determinar su comportamiento con relación a las propiedades físico-mecánicas
(Garay y Silva, 2011; Tenorio et al., 2012). Los valores promedios de la densidad para los tableros de
MP evaluados se presentan en la tabla 1 columna 3.
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En ella se observa que la densidad aumentó a medida que se incrementaron las dosificaciones de
termoplásticos, variando desde 1020 hasta 1052 kg/m3. Valores similares han sido reportados por
diferentes investigadores (Ngueho et al., 2010), para compuestos termoplásticos y aserrín de diferentes
especies fabricado por moldeo por inyección, extrusión y compresión.
Por ejemplo Beg y Pickering (2008) obtienen valores de densidad de 1100 kg/m3 utilizando
polipropileno (PP) reciclado más 50 % de fibras de maderas de coníferas y 4 % de aditivos químicos
mediante moldeo por inyección. Adhikary et al. (2008) obtienen valores de densidad de 1029 kg/m3 a
partir de polietileno de alta densidad (PEAD) más 50 % de aserrín de Pinus radiata y 5 % de aditivos
químicos mediante moldeo por compresión. Ngueho et al. (2010) obtienen valores de densidad de 1080
kg/m3 a partir de polietileno de alta densidad (PEAD) más 50 % de aserrín de coníferas sin aditivos
mediante moldeo por extrusión.
Sin embargo, los tableros obtenidos en esta investigación mostraron valores similares y en
algunos casos superiores a los resultados de algunos investigadores citados anteriormente, esto da
muestra del efecto positivo transmitido por la materia prima utilizada, ya que cumplen las funciones
asignadas por cada uno de ellos según sus características dentro del compuesto, favoreciendo la
interacción entre la materia prima utilizada.
4. Conclusiones
Los resíduos forestales y termoplásticos resiclados constituyen una fuente importante de matéria
prima para la elaboración de tableros de madera plástica.
El proceso tecnológico propuesto garantiza la producción de tableros de madera plástica de gran
calidad y dado los tratamentos a la matéria prima posibilita la protección de los equipamentos en el
proceso productivo.
Las propriedades físico-mecánicas de estos tableros permiten su aplicabilidad en diversos
campos de la construcción dada su resistencia al intemperismo.
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Resumo

Nos últimos anos tem surgido um grande interesse mundial no desenvolvimento de tecnologias
“verdes” que possibilitem a utilização de produtos de menor impacto ambiental. O objetivo
deste trabalho foi extrair a lignina presente no licor negro Kraft de eucalipto e avaliar o
potencial da mesma como resina fenólica para uso em madeira. A lignina foi obtida a partir do
licor negro Kraft pelo processo de carbonatação, seguido por acidificação até pH 2. Os
adesivos foram sintetizados em diferentes porcentagens de massa fenol por lignina, designados
adesivos lignina-fenol-formaldeído nas proporções de 25, 30, 50, 75 e 80%. Os parâmetros
avaliados nos adesivos foram: pH, tempo de gelatinização à quente (135⁰C) e a frio (25⁰C) e
avaliação da penetração e fluidez do adesivo no substrato. A variação do pH foi de 10,63 a
11,65. Observou-se que o tempo de polimerização a quente e a frio foi menor para os
tratamentos com menor substituição de lignina. A proporção de 75% demonstrou bom
comportamento no ensaio de fluidez no substrato. A lignina Kraft apresentou potencial para
substituir parcialmente o fenol derivado do petróleo, entretanto, necessita-se de mais estudos
afim de melhorar sua reatividade.
Palavras-chave: Adesivo; Fenol; Licor negro; Substituição.

1. Introdução
A atividade biológica produz 300 bilhões de toneladas por ano de biomassa vegetal através da
fotossíntese. A celulose e a lignina são os constituintes mais importantes e por consequência os
polímeros naturais mais abundantes na terra (BELGACEM et al., 2004).
Nos últimos anos tem surgido um grande interesse mundial no desenvolvimento de
tecnologias “verdes” que possibilitem a utilização de produtos de menor impacto ambiental. A
química “verde”, como um todo, implica no desenvolvimento de processos químicos e produtos que
levem a um ambiente mais limpo e sustentável (WARNER et al., 2004).
As resinas fenólicas e ureia fenol formaldeído dominam a indústria madeireira de adesivos.
Entretanto, o formaldeído é considerado um dos principais poluentes, além de ser uma ameaça à saúde
(KAMKE, 1994 apud WANG, 2008). Esforços significativos tem sido realizados para desenvolver
adesivos naturais e reduzir/substituir o fenol e parte do conteúdo de formaldeído (SOWUNMI et al.,
1996 apud WANG, 2008).
Os anéis fenólicos presentes na estrutura complexa da lignina permitem a sua utilização como
substituinte parcial do fenol, o qual é empregado em sínteses de resinas fenólicas, pois a lignina pode
reagir com o formaldeído (PAIVA et al., 200 apud TITA, 2002).
Pesquisas em adesivos de madeira com base em lignina tiveram pouco sucesso prático, apesar
de oferecerem vantagens em relação aos adesivos convencionais. Uma questão que parece ter
prejudicado as pesquisas em relação ao uso de lignina com aglutinante, foi a falta de reprodutibilidade
e caracterização das ligninas, que representa uma barreira ao desenvolvimento comercial, se diferentes
misturas e fonte de ligninas vão dar origem a produtos com propriedades heterogêneas. Todavia, o
avanço no melhoramento genético e clonagem, as pesquisas na área de ligninas têm a possibilidade de
alavancarem novamente. Dentre as pesquisas nesta área, as que buscam a aplicação de recursos
naturais na preparação dos materiais vêm crescendo, podendo-se destacar o uso de lignina kraft. Sendo
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assim, o objetivo deste trabalho foi extrair a lignina presente no licor negro Kraft de eucalipto e avaliar
o potencial da mesma como resina fenólica para uso em madeira.
2. Material e Métodos
O licor negro Kraft foi obtido em digestor M&K, com capacidade de 7 litros, com circulação
forçada e troca de calor. A madeira utilizada para no cozimento foi o eucalipto. Para a caracterização
do licor foi determinado o teor de sólidos totais, de acordo com a norma TAPPI Methods – T650 om89.
O método de extração da lignina Kraft foi conduzido de acordo com os procedimentos descrito
por Öhman et al., (2008), com adaptações na concentração do licor negro, e posterior carbonatação até
o pH 8,7 e acidificação do licor negro com H2SO4 a 20% v/v até o pH, 2, lavagem ácida, seguida de
lavagem a quente. Após a extração, a lignina kraft foi caracterizada de acordo com as normas descritas
na Tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização da lignina obtida do licor negro Kraft de eucalipto (Fonte: Autores).
Características
Teor de Carboidratos*
Lignina solúvel
Lignina insolúvel
Teor de compostos Inorgânicos
Lignina Siringila/Guaiacial

Metodologia
WALLIS et al. 1996
GOLDSCHMID, 1971
GOMIDE e DEMUNER, 1986
ABNT NBR 8112 (1983).
LIN e DENCE (1992)

* Glicana, xilana, galactana, manana, arabinana.

Para a preparação dos diferentes adesivos lignina fenol formaldeido as formulações foram
realizadas conforme a Tabela 2. Em todos os tratamentos não variou-se a quantidade de lignina em
massa, assim como formaldeído (H2CO) e hidróxido sódio (NaOH) a 50% v/v, porém variou-se
proporcionalmente em relação ao fenol na solução final, uma vez que a alteração da dosagem do fenol
na forma líquida apresentava-se mais atrativa para alcançar maiores precisões comparativamente a
alteração da massa da lignina na forma em pó.
Tabela 2 – Proporções de cada reagente utilizada nos adesivos em função do fenol (Fonte: Autores).
Tratamentos
T1
T2
T3
T4
T5

Lignina (%)
25
30
50
75
80

Fenol (%)
75
70
50
25
20

H2CO (ml)
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

CH3OH (ml)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

NaOH(ml)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Para o preparo de cada formulação, a lignina Kraft foi misturada em balão de fundo chato de
duas entradas, sendo uma acoplado a um condensador de refluxo, e outra a um termômetro. Foi
adicionado metanol (CH3OH) e agitou-se com um bastão de vidro por 1 minuto, a fim de
homogeneizar a mistura, uma vez que a lignina kraft encontrava-se na forma de pó. A reação
permaneceu na manta de aquecimento a 75oC, sobre agitação constante durante 4 horas com auxílio de
um agitador magnético.
Nos adesivos, analisou-se o pH e gel time a frio (dia) e a quente (min), sendo realizado em
duplicada. O pH foi mensurado diretamente com auxílio de pHmetro digital. O tempo de gelatinização
a quente foi obtido com amostras de 3 g de adesivo, que foi colocado em tubos de ensaio de 15 cm de
altura e 2 cm de diâmetro, cujo interior foi mergulhado um bastão de vidro. O conjunto tubo-bastão foi
aquecido a 135°C em solução de glicerina, cronometrando-se o tempo gasto para polimerização do
adesivo. Também foi avaliado a gelatinização a frio (25oC), coletando 3 g de adesivo, que foi colocado
em recipientes abertos, em um ambiente climatizado, onde com auxilio de um palito de madeira
acompanhou-se dia a dia a polimerização do adesivo.
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Para a avaliação do comportamento da penetração do adesivo no substrato, foi adicionado 0,08
mililitros de amostras de adesivos em uma amostra de madeira de pinus, na face transversal,
tangencial e radial. Procurou-se adicionar as amostras de adesivo somente no lenho inicial nas três
faces da madeira. O material ficou em sala climatizada (25oC) até a completa polimerização para
observação visual da penetração.
Para análise estatística utilizou-se delineamento inteiramente casualizado. Para análise das
propriedades avaliadas foi aplicado o teste de Tukey, a 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Os resultados obtidos na caracterização do licor negro mostraram que 15% são de sólidos
totais, sendo que deste percentual, 51% representam a massa de matéria orgânica e 49% o percentual
de massa de inorgânicos contidos neste licor. Portanto, a razão orgânico/inorgânico foi de 1,04. Em
geral, a fração orgânica é maior que a inorgânica, porém, é variável com o rendimento do cozimento e
com a demanda de carga alcalina para se cozinhar a madeira, ou seja, se o rendimento for menor, um
maior conteúdo de fração orgância estará dissolvida no licor.
Para extração da lignina, o licor negro kraft foi concentrado até 30% de sólidos totais e
posteriormente acidificado para obtenção da lignina kraft. A Tabela 3 apresenta a caracterização da
lignina obtida.
Tabela 3 – Constituição química da lignina Kraft extraída do licor negro de eucalipto (Fonte:
Autores).
Amostra
Lignina Kraft
Média

Carboidratos (%)
5,7
5,6
5,7

Lignina total (%)
93,0
92,7
92,9

S/G(mol.mol-1)
(1,52/0,96) 1,58
(1,62/1,00) 1,62
1,60

A lignina kraft apresentou 5,7% de carboidratos. Sabe-se que durante o cozimento kraft, as
xilanas são dissolvidas pelo químico do processo (licor branco) e precipitam em meio ácido
(DALTON et al., 2009). A lignina Kraft apresentou rendimento de 93%, sendo que a quantidade de
carboidratos dissolvidos no licor negro kraft foi o componente que mais contribui para a impureza da
mesma durante o processo de extração. A relação S/G é um parâmetro de grande importância na
seleção de clones para a produção de polpa celulósica (GOMES et. al, 2008), sabe-se que essa
facilidade na deslignificação contribui para a redução de químicos no processo de produção de polpa
celulósica para um mesmo número kappa contribuindo desta forma para redução na dissolução dos
carboidratos (celulose e hemiceluloses) e consequente redução de impurezas no licor negro para fins
de extração da lignina kraft.
A lignina kraft apresentou relação S/G de 1,60, a qual está diretamente relacionada com a
reatividade da lignina (GOUVEA, et al, 2015), que por sua vez, implicará na proporção de fenol a ser
substituído por lignina no processo de confecção de adesivos Lignina Fenol Formaldeído,
demonstrando o potencial de utilização da lignina kraft como resina fenólica.
A deslignificação depende da acessibilidade e consequentemente da reatividade da lignina,
que é influenciada pela maior relação siringila/guaiacila, que por sua vez, implicará numa maior
proporção de lignina kraft a ser substituído pelo fenol no processo de confecção de adesivos Lignina
Fenol Formaldeído demonstrando o potencial da lignina kraft como resina fenólica.
De acordo com a Tabela 4 observou-se que o pH dos adesivos sintetizados variou de 10,62 a
11,65. Observou-se que com o aumento da adição da lignina kraft ocorreu redução no pH, uma vez
que a lignina kraft possui caráter ácido. O alto valor de pH em adesivos fenólicos para colagem de
madeira tem duas funções principais, sendo a limpeza da superfície da madeira por dissolução de
certos contaminantes que acabam fazendo parte do filme curado e o inchamento da madeira para a
abertura da estrutura da parede celular para melhorar a penetração e ancoramento do adesivo (DIAS,
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2014).
Tabela 4 – Caracterização química dos adesivos obtidos nos diferentes tratamentos (Fonte: Autores).
Tratamentos
T1
T2
T3
T4
T5

Lignina kraft (%)
25
30
50
75
80

pH
11,65 b
11,65 b
10,80 a
10,64 a
10,62 a

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Na Tabela 5 encontram-se os valores do tempo de gelatinização a frio e a quente dos adesivos
nos diferentes tratamentos. Observou-se que o tempo de cura dos adesivos (gel time) a frio foi
estatisticamente semelhante nos tratamentos de 25% a 50% de substituição do fenol. Porém para a
polimerização a quente os tratamentos de 25% a 30% de substituição foram estatisticamente iguais e
inferiores aos tratamentos 3, 4 e 5, sendo os dois últimos estatisticamente iguais.
Tabela 5 – Caracterização do tempo de gelatinização dos adesivos (Fonte: Autores).
Tratamentos

25⁰C (dias)
10,0 a
10,0 a
10,0 a
14,0 b
14,0 b

T1=25%
T2=30%
T3=50%
T4=75%
T5=80%

Tempo de gelatinização
135⁰C (min.)
8,20 a
8,40 a
9,30 b
17,0 d
15,0 c

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

A gel time a frio apresentou comportamento semelhantes ao processo a quente, com tendência
de aumento do tempo de polimerização com o aumento da porcentagem de substituição do fenol pela
lignina kraft (Tabela 6). Sendo um aspecto negativos para elevadas taxas de substituição.
De acordo com a Figura 1, pode-se observar na 2ª e 3 ª fase que os tratamentos 1 e 2,
apresentaram linha de cola faminta, ou seja, com adesivo de baixa viscosidade, muito fluido,
ocasionando uma penetração excessiva e desaparecimento do adesivo através da estrutura porosa da
madeira resultando numa situação de quantidade insuficiente de adesivo na linha de cola. De acordo
com Iwakiri (2005) os movimentos do adesivo na formação da ligação variam em magnitude, de
acordo com a sua composição e das condições de colagem. A linha de cola formada pode ser
classificada em: faminta, normal, não ancorada e pré-endurecida.
A

A

1ª Fase

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T5

T4

B

B

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

C

3ª Fase

A

2ª Fase

T1

T2

T1

T2

T3

T4

T5

B

T1

T2

T3

T4

C

T1

T2

T3

T4

T5

T5

T3

T4

T5

C

T1

T2

T3

T4

T5

Figura 1 – Interação adesivo-madeira na face tranversal (A), longitudinal radial (B), longitudinal
tangencial (C) em três distinas fases de interação madeira substrato (1 a, 2a e 3a fase) até polimerização
completa do adesivo nos cinco tratamentos (T1 a T5) (Fonte: Autores).

O tratamento 4 apresentou-se como normal, onde houve fluidez suficiente para ancorar e ainda
permaneceu quantidade suficiente para ser transferido para o substrato oposto. Enquanto os
tratamentos 3 e 5 apresentaram elevada viscosidade e por isso não fluíram pela estrutura porosa da
madeira, apresentando-se com baixa mobilidade (Figura 1).
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4. Conclusões
A redução de pH foi branda durante a substituição do fenol na formulação do adesivo, de
modo a não comprometer as vantagens relativa ao pH alcalino para adesão a madeira.
As relações de substituições do fenol com 25% a 50% de lignina kraft obtiveram os menores
tempos de polimerização a frio, enquanto no tratamento a quente os menores valores foram
encontrados para a substituição de 25 a 30%, sendo estes tratamentos mais viáveis em relação a este
parâmetro. Entretanto foram os tratamentos que apresentaram os piores resultados frente ao
comportamento na penetração no substrato poroso (madeira).
O tratamento com 75% de substituição do fenol apresentou-se mais viável na formulação do
adesivo, uma vez que houve ancoragem e permaneceu parte do adesivo na superfície para
transferência.
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Resumo
A madeira é um material lignocelulósico e heterogêneo, que apresenta algumas características
que prejudicam seu uso como combustível, tais como baixo poder calorífico, baixa densidade,
baixo teor de carbono fixo entre outros. Uma alternativa capaz de tornar este material um
combustível mais eficiente e energético seria a torrefação, um tratamento em baixas temperaturas
e limitação de oxigênio, capaz de melhorar o potencial energético da biomassa. Sendo assim,
este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura de torrefação nas
propriedades energéticas e na composição elementar de cavacos de eucalipto, relacionando estas
propriedades. O material foi submetido por dez minutos a torrefação nas temperaturas de 150,
200, 250 e 300ºC. Analisou-se o poder calorífico superior (PCS) e útil (PCU) da biomassa, além
de sua constituição química elementar. Observou-se relação positiva entre o aumento da
temperatura de torrefação e o PCS, PCU e teor de carbono e relação negativa com os teores de
oxigênio e hidrogênio. Além disso, observou-se que o aumento do teor de carbono e a diminuição
do teor de oxigênio elevaram o PCS e PCU da biomassa, propiciando melhor desempenho
energético.
Palavras-chave: Tratamento térmico; Biomassa; Eucalipto

1. Introdução
A madeira é um material heterogêneo e lignocelulósico, elementarmente composta por
aproximadamente 49% de carbono, 42% de oxigênio, 6% de hidrogênio, 0,4% de nitrogênio, entre
outros (LEITE et al., 2014; PROTÁSIO et al., 2014; BUFALINO et al., 2015).
A composição química elementar da biomassa considera o percentual em massa dos principais
elementos que constituem o material e é um índice de qualidade importante na avaliação do potencial
da biomassa destinado à geração de energia. Segundo Jenkins et al. (1998), a composição elementar do
combustível lignocelulósico afeta o seu poder calorífico que aumenta com o teor de carbono e
hidrogênio e diminui com o teor de cinzas. Segundo o mesmo autor, o aumento em 1% na concentração
de carbono eleva em cerca de 0,39 MJ.kg-1 o poder calorífico e para cada 1% no teor de cinza, há redução
de cerca de 0,2 MJ.kg-1. As cinzas não contribuem para a geração de calor, embora alguns componentes
da cinza possam atuar como catalisadores da decomposição térmica.
Comparado com a celulose (17,2 a 17,5 MJ.kg-1) e hemiceluloses (16,0 MJ.kg-1) o poder
calorífico da lignina é maior (21 a 27 MJ.kg-1) devido ao seu teor de carbono mais elevado (VITAL et
al., 2013). O poder calorífico superior das várias espécies de dicotiledôneas lenhosas varia entre 18,5 e
19,0 MJ.kg-1 em materiais in natura. Para Brand et al. (2013), Nones et al. (2014) e Zanuncio et al.
(2015), o baixo poder calorífico da madeira, associado ao alto teor de umidade, baixa densidade e baixo
teor de carbono fixo, diminuem o potencial deste material como combustível.
Uma alternativa capaz de tornar a madeira um combustível mais eficiente e competitivo seria a
torrefação, um tratamento térmico em temperaturas controladas (200 a 300ºC) e em baixa oxigenação,
capaz de produzir um material com maior densidade energética comparada a biomassa in natura
(SHANG et al., 2014).
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A temperatura de torrefação auxilia na redução da higroscopicidade do material (LORA et al.,
2013) garantindo desempenhos melhores na geração de energia térmica. Alguns autores justificam ainda
que, apesar da torrefação diminuir o rendimento gravimétrico e a resistência do material, ela aumenta a
densidade energética, porque concentra o conteúdo energético da biomassa, o que o torna um tratamento
térmico promissor.
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a relação da composição química
elementar no potencial energético de cavacos de madeira torrificados em diferentes temperaturas.

2. Material e Métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, pertencente
ao Departamento de Engenharia Florestal, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG.
Foram utilizados cavacos de madeira de Eucalyptus sp. com 5,5 anos de idade, provenientes
de plantios comerciais da empresa Suzano Energias Renováveis, localizados no estado do
Maranhão.
Os cavacos foram secos em estufa com circulação de ar a uma temperatura de 103°C até
alcançar massa constante, ou seja, 0% de umidade na base seca. Realizou-se o peneiramento do
material, sendo utilizados no experimento aqueles que ficaram retidos na peneira de 16 mm e
passaram na peneira de 31,5 mm, tendo em média 28,30, 26,8 e 4,81 mm de comprimento, largura
e espessura, respectivamente. Além disto, foram retirados os cavacos danificados e as impurezas
do material. A finalidade da secagem e do peneiramento foi trabalhar com um material de umidade
e tamanho mais homogêneo, respectivamente, evitando diferenças iniciais nos tratamentos.
Para realizar a torrefação foi utilizada uma mufla de marca Linn Elektro Therm, onde foi
instalado um recipiente de aço inox a fim de limitar a entrada de oxigênio, visto que o objetivo do
trabalho é a torrefação, um tratamento térmico feito em atmosfera de baixa oxigenação.
Para cada torrefação foram utilizados cerca de 500 g de cavacos, que foram submetidos aos
tratamentos com temperaturas de 150, 200, 250 e 300°C. A taxa de aquecimento da mufla foi de
5,5ºC/min, aproximadamente, sendo realizado o monitoramento da temperatura com o auxílio do
equipamento Datalog, instalado dentro do recipiente de aço inox.
O tempo de torrefação foi de 10 minutos, contados após atingir a temperatura final
estabelecida, sendo três repetições por tratamento. Salienta-se que o tempo de torrefação foi
determinado previamente por experimentos.
O poder calorífico superior (PCS) do material foi determinado em uma bomba
calorimétrica, seguindo as normativas da ABNT NBR 8633 (1984). O poder calorífico útil (PCU)
do material leva em consideração a energia gasta para evaporar a água presente nas amostras. O
PCU foi estimado pelas fórmulas:
(i) PCU = [PCI(1 − u)] − (600u)
(ii) PCI = PCS − [600(9H/100)]
Onde: H – Hidrogênio (%); u – Umidade, PCI – Poder Calorífico Inferior (Kcal.kg-1);
A umidade média considerada para as amostras foi obtida nas estimativas da umidade de
equilíbrio higroscópico (UEH) para as amostras de cavacos submetidas em cada um dos
tratamentos. Para a determinação da umidade de equilíbrio higroscópico do material, as amostras
foram colocadas em uma câmara climática a 20 °C e 65 % de umidade relativa até atingir massa
constante. A umidade foi calculada em base seca. Os valores de UEH foram, respectivamente,
12,35, 12,19, 11,19, 5,99 e 5,30%, para a testemunha e os tratamentos de 150, 200, 250 e 300ºC.
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Para a análise química elementar foi utilizada a metodologia descrita por Paula et al. (2011).
As amostras foram moídas e selecionadas entre as peneiras sobrepostas de 200 e 270 mesh, e foram
depositadas no carrossel do equipamento Vario Micro Cube CHNS-O. Utilizou-se o gás hélio, que
é o gás de arraste, e o oxigênio, gás de ignição. A temperatura do tubo de combustão, no momento
da queda da amostra do carrossel, foi de 1.150°C. Após a combustão, os gases seguiram para a
coluna de detecção. Os elementos químicos (carbono, nitrogênio, hidrogênio e enxofre) foram
identificados por meio de um detector de termocondutividade, onde cada elemento tem interação e
pico específico. O valor de oxigênio foi determinado pelo somatório do C, N, H e S decrescido de
100.
O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado, contendo
a testemunha mais 4 tratamentos (temperaturas), em três repetições, totalizando 13 unidades
amostrais: Testemunha, 150ºC, 200ºC, 250ºC e 300ºC. Os resultados foram submetidos à análise
de variância (ANOVA) a fim de verificar as diferenças existentes, e quando estabelecidas diferenças
significativas entre eles, aplicou-se o teste Tukey, a 95% de significância, utilizando o software
Statistica 7.
3. Resultados e Discussão

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios da composição química elementar da
testemunha e dos cavacos torrificados.
Tabela 1 – Composição química elementar dos cavacos: C – carbono, O – oxigênio, H –
hidrogênio, N – nitrogênio; Cz – cinzas; Poder Calorífico Superior (PCS); Poder Calorífico Útil
(PCU). (Fonte: os autores)
Tratamento

Testemunha

150ºC

200ºC

250ºC

300ºC

C (%)

47,92 c

48,53 bc

48,12 c

51,85 b

58,83 a

O (%)

44,85 a

44,07 a

44,59 a

41,46 a

34,91 b

H (%)

6,29 a

6,38 a

6,28 a

5,78 b

5,20 c

N (%)

0,61 a

0,71 a

0,69 a

0,62 a

0,67 a

S (%)

0,01 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,33 a

0,32 a

0,33 a

0,31 a

0,39 a

PCS (kcal.kg ¹)

4656 b

4667 b

4675 b

4942 a

4998 a

PCU (kcal.kg ¹)

3708 d

3721 d

3782 c

4316 b

4434 a

Cz (%)
-

-

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

Observa-se relação positiva entre o aumento da temperatura de torrefação e o teor de
carbono, e negativa para os teores de oxigênio e hidrogênio. O mesmo foi constatado por Ferro et
al. (2004), Protásio et al. (2011) e Silva (2014). Os teores de nitrogênio, enxofre e cinzas não
sofreram alterações significativas com o tratamento térmico.
Observa-se um ganho em poder calorífico superior com o aumento da temperatura de
torrefação, sendo significativamente maior nas temperaturas de 250 e 300ºC. Este ganho do poder
calorífico superior com o aumento da temperatura é possivelmente devido à degradação das
hemiceluloses, com consequente aumento da concentração da celulose e lignina, que possui teor de
carbono mais elevado.
Rodrigues (2009), trabalhando com eucalipto, obteve aumentos percentuais de poder
calorífico de 3,93; 9,56 e 15,74 % para as madeiras tratadas termicamente nas temperaturas de 220,
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250 e 280 °C, respectivamente. Neste trabalho, observou-se um ganho no poder calorífico superior
de 6,14% e 7,35%, nas temperaturas de torrefação de 250 e 300ºC, respectivamente. Salienta-se
que, o menor ganho percentual de poder calorífico superior neste trabalho, pode ser explicado pelo
tempo de torrefação que foi de 10 minutos, enquanto Rodrigues (2009) trabalhou com 60 minutos.
O poder calorífico útil representa a quantidade de energia liberada por unidade de massa,
sendo descontada a parte da energia gasta na evaporação da umidade contida no material. Neste
parâmetro, também se observa ganhos com o aumento da temperatura de torrefação, sendo que os
tratamentos de 250 e 300ºC diferenciaram entre si estatisticamente, tendo os cavacos tratados a
300ºC o poder calorífico útil 2,73% maior que os tratados a 250ºC, explicado pela umidade de
equilíbrio higroscópico e os teores de hidrogênio dos tratamentos.
Observa-se ganhos em PCS e PCU com o aumento do teor de carbono e a diminuição do
teor de oxigênio no material. Estas relações também foram observadas por Protásio et al. (2011) e
Bach et al. (2014). Protásio et al. (2011), trabalhando com diferentes biomassas, observaram que
cada 1% de aumento do teor de carbono ocasiona um incremento de 64,14 kcal.kg-1 no poder
calorífico do material, enquanto o aumento em 1% de hidrogênio ocasiona um incremento de 514,75
kcal.kg-1. Este autor explica que a alteração do PCS é muito maior quando ocorre variação no teor
de hidrogênio, entretanto, a quantidade deste elemento no material é significativamente menor que
de carbono elementar. Ainda segundo Protásio et al. (2011) o PCS de um material interfere
positivamente no seu índice de desempenho energético, sendo que quanto maior o PCS melhor o
potencial da biomassa para a produção energética. Sendo assim, observa-se que os tratamentos de
250 e 300ºC são tecnicamente viáveis, apresentando melhorias em comparação ao material in
natura.

4. Conclusões
O aumento do teor de carbono e diminuição do teor de oxigênio ocasionam aumento no
poder calorífico superior do material;
A torrefação na temperatura de 300ºC é a mais indicada tecnicamente devido a maior
elevação no PCS e PCU da biomassa, o que resulta em melhor desempenho energético.
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Resumo

Compensados são painéis formados através da colagem de lâminas de madeira sobrepostas, em
número ímpar, cuja direção das fibras das camadas formam ângulos retos entre si. O principal
aglutinante utilizado na colagem de compósitos de madeira é o adesivo fenol-formaldeído, e em
virtude das questões ambientais associadas à sua extração e utilização e a seu elevado custo,
diversas pesquisas buscam substituir o fenol, de origem petrolífera, por outro composto fenólico
de origem natural. Assim, objetivou-se neste trabalho a produção de compensado colado com
lâminas de Pinus sp., utilizando adesivo fenólico à base de lignina. Utilizou-se lignina Kraft
extraída do licor negro, que foi fenolada a 50 %, em massa, e incluída na síntese adesiva,
substituindo o fenol a 0, 25, 50, 75 e 100 %, em massa (tratamentos 1, 2, 3, 4 e 5,
respectivamente). A resistência ao cisalhamento aumentou com as maiores adições de lignina,
entre 0 e 75%, sendo assim, o adesivo de 75% de substituição apresentou a maior resistência.
Conclui-se que a melhor formulação adesiva foi o de 75% de substituição do fenol pela lignina
fenolada a 50%.
Palavras chave: adesivos para madeira, compensado laminado, fenol-formaldeído.

1.

Introdução

Tsoumis (1991) conceitua os compensados como painéis formados através da colagem de
lâminas de madeira, geralmente em número ímpar e com camadas sobrepostas, com a direção das fibras
das camadas formando ângulos retos entre si. A vasta utilização dos compensados está relacionada a
diversos fatores, como a sua boa estabilidade dimensional, capacidade para suportar cargas de impacto,
resistência a rachaduras e a possibilidade de se obter painéis de grandes dimensões, quando comparados
às tabuas possíveis de serem produzidas a partir de madeira serrada (MACEDO e ROQUE, 1997). Os
painéis compensados podem ser utilizados em diferentes aplicações, e o adesivo utilizado na colagem
das lâminas é determinante para o destino do produto final.
Segundo Pizzi e Mittal (1994), adesivos a base de fenol-formaldeído e ureia-formaldeído são
utilizados em 90% dos painéis à base de madeira produzidos, pelo processo seco, no mundo. Entre estes
adesivos, os adesivos fenólicos são aplicados em painéis para uso externo, que requeiram maior
resistência a umidade. Porém, a utilização de adesivos fenólicas está condicionada à disponibilidade e
custo deste adesivo, que, oriundo da extração do petróleo, caracteriza-se como uma matéria prima de
alto custo e não-renovável.
Assim, tem-se buscado compostos naturais que possam substituir o fenol, total ou parcialmente,
na composição dos adesivos fenol-formaldeído, e a lignina Kraft tem despontado nessas pesquisas. A
lignina, oriunda dos vegetais, é um composto renovável, que contém anéis aromáticos do tipo fenólico
em sua estrutura, podendo ser utilizada como o substituto do fenol em resinas fenólicas e reagir com o
formaldeído. Segundo Lora e Glasser (2002), apenas 1 a 2 % da lignina gerada nas indústrias de celulose
é precipitada e comercializada. A maior parte é utilizada pela própria indústria que, através da queima
do licor negro, gera energia para abastecer a fábrica. Há uma forte tendência em dar à lignina residual
deste processo um aproveitamento mais nobre, de modo que tem se estudado a precipitação da lignina,
a partir do licor negro, para aproveitamento em diversas finalidades, sendo uma delas, em adesivos para
madeira (PIZZI e MITTAL, 2003). Diversos trabalhos foram realizados utilizando diversas fontes e
formas de extração de lignina, com o objetivo de adicioná-la aos adesivos fenólicos para a colagem da
madeira.
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Assim, objetivou-se neste trabalho produzir compensados laminados com madeira de Pinnus
sp., utilizando adesivos à base de lignina Kraft, para avaliar suas propriedades, em comparação com o
adesivo fenólico comercial.
2.

Material e Métodos

Utilizou-se lignina Kraft, em pó, proveniente de uma empresa produtora de polpa celulósica,
precipitada do licor negro Kraft pelo processo LignoBoost, em uma planta piloto de extração na própria
empresa. Para aumentar a reatividade da lignina frente ao formaldeído, quando da síntese adesiva,
realizou-se o processo de fenolação, seguindo a metodologia de Khan et al. (2004), a 50 % de lignina.
Foram sintetizados cinco adesivos, conforme a metodologia proposta pelo mesmo autor (adaptada),
onde o fenol foi substituído, durante a síntese, por 0 (testemunha), 25, 50 e 75 %, em massa, da lignina
previamente fenolada, conforme apresentado na Tabela 1, juntamente com as propriedades dos mesmos.
Na síntese dos adesivos lignina-fenol-formaldeído adicionou-se de 20 g de metanol na mistura.
Tabela 1 – Valores médios dos adesivos sintetizados. (Fonte: os autores).
Tratamento
1

Viscosidade (cP)
136 a
38 b
50 b
150 a

pH
Tempo de gelatinização (s)
10,77 c
133,8 a
10,80 c
228,6 ab
10,88 b
211,2 b
11,08 a
165 c

Teor de sólidos (%)
51 a
44 c
46 b
43 c

2
3
4
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si, a 95% de probabilidade,
pelo teste de Tukey.

Para a produção dos painéis compensados foram utilizadas lâminas madeira de Pinus sp., com
teor de umidade médio de 8 % e espessura média de 1 mm. Os painéis, compostos por três lâminas de
de 400 x 400 mm foram colados com os adesivos sintetizados, à gramatura de 250 g/m² em face dupla.
As prensagens foram realizadas à temperatura de 170 °C e pressão de 12 kgf/cm² com tempos de
assemblagem de 15, de prensagem de 7 e de abertura da prensa de 1 minuto. Após a prensagem, os
painéis foram aclimatados em câmara de climatização à temperatura de 20 ± 1 °C e umidade reativa de
65 ± 5 °C, esquadrejados e retirados corpos-de-prova para a determinação de suas propriedades físicas
e mecânicas.
Determinou-se a qualidade de colagem dos painéis através do ensaio de cisalhamento, em
condições seca e úmida, conforme a norma NBR ISO 12466-1 (ABNT, 2006). Foram ensaiados 20
corpos de prova, sendo 15 na condição seca e cinco na condição úmida. O percentual de ruptura coesiva
da madeira (falha da madeira) foi determinado de acordo com a norma NBR ISO 12466-1 (ABNT,
2006).
O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado (DIC),
composto de 4 tratamentos (quatro adesivos utilizados para confecção dos painéis) e 15 repetições, na
condição seca, e 5 repetições, na condição úmida. Os dados foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) e, quando estabelecido efeito significativo, os tratamentos foram comparados entre si, por
meio do teste de Tukey, a 95% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio
do programa STATISTICA 8.0 (STATSOFT, 2007).
3.

Resultados e Discussão

Foram observadas diferenças significativas entre a resistência mecânica ao cisalhamento na
linha de cola, nas condições seca e úmida, para os tratamentos (Tabela 2).
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Tabela 2 – Valores médios de resistência ao cisalhamento na linha de cola (Fonte: os autores).
Resistência ao cisalhamento (kgf/cm²)
Tratamento
1
2
3
4

Condição seca
12,20 A b
11,01 A b
12,74 A ab
15,36 A a

Condição úmida
11,95 A a
12,58 A a
13,19 A a
13,13 B a

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si, a 95% de probabilidade,
pelo teste de Tukey.

Não foram observadas diferenças significativas dentro de cada tratamento, entre as condições
úmida e seca, com exceção do tratamento 4, onde a resistência, na condição seca, foi superior à condição
úmida.
Analisando somente o ensaio de cisalhamento realizado à condição seca, observou-se um padrão
de aumento nos valores de resistência entre os painéis produzidos com adição de lignina (tratamentos 2,
3 e 4), havendo diferenças significativas entre eles, de modo que maiores substituições do fenol
acarretaram em maior resistência do painel. O menor valor, contudo, não foi observado para o adesivo
testemunha, cuja resistência foi estatisticamente igual aos tratamentos 2 e 3, e numericamente superior
ao tratamento 2.
Avaliando o ensaio realizado à condição úmida, não observou-se diferença significativa entre
os tratamentos e, a priori, pode-se concluir que a substituição do fenol por lignina fenolada não prejudica
a característica hidrofóbica dos adesivos. Numericamente, porém, observou-se um sutil aumento na
resistência do painel ao ensaio, o que indica que a presença da lignina afetou positivamente a resistência,
à agua, dos painéis.
Os resultados de porcentual de falha na madeira, também realizados em condições seca
e úmida, estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Valores médios de falha na madeira em função dos tratamentos. (Fonte: os autores).
Tratamento

Falha na madeira (%)
Condição seca

Condição úmida

1

88,30 Aa

88,30 Aa

2

88,83 Aa

86,16 Aa

3

91,02 Aa

83,55 Aa

4

91,31 Aa

87,44 Aa

Médias seguidas da mesma letra (minúscula, na coluna e maiúscula, na linha) não diferem entre si pelo teste de
Tukey, a 5% de significância.

Não foram observadas diferenças significativas entre nenhum dos tratamentos, em ambas as
condições, e também entre as condições, dentro de nenhum tratamento. A inclusão de lignina ao adesivo
fenólico não prejudicou suas propriedades adesivas e de permeabilidade na madeira. Em termos
numéricos, observou-se um sutil aumento nos valores de percentual de falha na madeira na condição
seca, e também na condição úmida, porém, nesta última, sem apresentar um padrão de crescimento
associado à quantidade de lignina.
Segundo as normas ASTM D2559-99 e D5771-99, que fornecem, respectivamente, as
especificações exigidas para os usos estrutural e não-estrutural de componentes de madeira colada, as
amostras testadas devem apresentar pelo menos 75 % de falha na madeira na condição seca, e 60 % na
condição úmida. Altos percentuais de falha na madeira são indicativos de boa qualidade na adesão, pois
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demonstram que a coesão do adesivo e a resistência da interface adesivo-madeira são mais altas que a
resistência da própria madeira (ASTM, 2000). Já baixo percentuais indicam que a ruptura ocorreu com
tensões menores que as suportadas pela madeira (ASTM, 2000). Deste modo, para todos os tratamentos
a porcentagem de falha na madeira ficou acima de 83 %, confirmando a capacidade de uso dos adesivos
fenólicos para uso estrutural.
4.

Conclusões

Os adesivos avaliados permitiram a confecção de painéis compensados, graças aos valores de
viscosidade que não apresentaram-se extremamente altos.
A inclusão de lignina nos adesivos fenólicos não prejudicou a resistência ao cisalhamento da
linha de cola, pelo contrário, alguns painéis produzidos com adesivos lignina-fenol-formaldeído
apresentaram valores superiores à testemunha.
Os painéis confeccionados com adesivos lignina-fenol-formaldeído apresentaram valores de
falha na madeira estatisticamente iguais aos confeccionados com o adesivo testemunha.
Entre os adesivos avaliados, observaram-se melhores resultados para os painéis confeccionados
com o adesivo com maior percentual de substituição do fenol por lignina fenolada.
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Resumo
Espécies com rápido crescimento são de grande interesse econômico desde que apresentem
características físico-mecânicas especificas para certas finalidades. O conhecimento dessas
características possibilita a seleção adequada para os usos propostos, assim o objetivo do trabalho
foi avaliar as densidades do lenho e da casca do pau-de-balsa (Ochroma pyramidale) pertencente
à família das bombacáceas. Foram utilizadas três árvores de 14 anos de um plantio homogêneo
realizado no município de Nossa Senhora do Livramento- MT, das quais foram retirados corpos
de prova em duas alturas (0,2 e 1,5 metros) tanto do lenho como da casca. Foram aferidas as
densidades dos corpos de prova segundo a norma ABNT NBR 11941. Avaliaram-se as médias
das densidades básicas para lenho 0,239 g/cm³ e casca 0,341 g/cm³, foram apresentados valores
mínimos de 0,210 g/cm³ e 0,323 g/cm³ e máximos de 0,270g/cm³ e 0,365g/cm³ respectivamente,
além do coeficiente de variação entre as amostras, sendo de 8,67% para lenho e 6.12% para
casca, outro dado avaliado foram as diferenças estatísticas entre os corpos de prova pelo teste t
de Student. Concluiu-se que a densidade básica da casca e do lenho se diferem, sendo o lenho
um material mais interessante economicamente por apresentar uma densidade básica mais baixa
podendo ser utilizada na construção civil entre outas finalidades, já a casca que apresenta uma
densidade básica mais alta pode ser utilizada em tratamentos medicinais onde essa característica
não exerce influência nos resultados.
Palavras-chave: Massa específica; Qualidade da madeira; Mato Grosso.

1. Introdução
A espécie Ochroma pyramidale, popularmente conhecida como pau-de-balsa, pertence à família
Bombacaceae e também pode ser conhecida como balsa, pata-de-lebre e pau-de-jangada (PIO
CORREA, 1978). Segundo Lorenzi (2002), trata-se de uma planta perenifólia, semidecídual, heliófila e
pode chegar a uma altura de cerca de 30m.
Originária da América tropical, tem sua distribuição a partir do Sul do México até o Peru,
Bolívia e Região Amazônica (RIZZINI, 1971), apresenta melhor desenvolvimento em zonas de clima
tropical e florestas equatoriais com terra firme (LORENZI, 2002), entretanto apresenta desenvolvimento
satisfatório em solos arenoso com pequena camada orgânica em clareiras e também em solos que
passaram pelo processo de queimada (LOUREIRO, 1979).
Trata-se de uma espécie que apresenta uma madeira muito leve, com cerne castanho pálido ou
avermelhado, de fácil desdobro (PIO CORREA, 1978). Segundo Lorenzi (2002), as principais
utilizações da espécie são na construção de veículos de navegação fluvial como barcos e jangadas além
de brinquedos, caixaria leve e também utilizada como isolante térmico e acústico. Segundo esse mesmo
autor, a madeira de pau-de-balsa apresenta ainda enorme potencial para utilização em construções de
peças aeronáuticas e pás de hélices utilizadas para obtenção de energia eólica. Além do lenho, as folhas
e casca também possuem utilizações sendo as folhas utilizadas em cozimento para combate a prisão de
ventre e estresse, além de possuir propriedades abortivas e a casca utilizada em infusão como tônico e
cozida para lavar feridas e tratar doenças da pele (KLEIN, 1984).
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O pau-de-balsa apresenta um crescimento muito rápido. Em plantios homogêneos, ocorre o
amadurecimento entre 6 e 10 anos, com um crescimento que pode chegar aos 18 metros em 6 anos e
apresenta rotatividade de corte de 7 anos (FROSI, 2003). Devido à característica de crescimento
acelerado, a espécie apresenta potencialidade quanto ao âmbito econômico, tendo o Equador como
principal produtor e os Estados Unidos como maior consumidor a nível mundial (ROLDÁN, 2009).
Sendo assim para que haja potencialidade econômica no cultivo de pau de balsa é melhor que se
estabeleçam plantios homogêneos.
No estado de Mato Grosso houve um grande incentivo ao cultivo dessa espécie, segundo dados
da Cooperativa dos Produtores de Pau de Balsa a espécie já possui cerca de 7 mil hectares plantados
(COPROMAB, 2012).
Devido às principais aplicações para a O. pyramidale incidirem na necessidade de se obter
madeira que apresente densidade baixa é necessário avaliar essa característica em árvores provenientes
de plantios buscando obter a melhor relação qualidade/quantidade. Portanto, o estudo teve por objetivo
avaliar a densidade do lenho e da casca do pau-de-balsa (Ochroma pyramidale) em um plantio
homogêneo com árvores de 14 anos de idade, localizado em Mato Grosso.
2. Material e Métodos
As árvores utilizadas neste trabalho foram provenientes de um plantio homogêneo de origem
seminal com a espécie pau-de-balsa, realizado nos anos de 2000 e 2001, na Fazenda Campina (3.514
hectares de área total com diferentes espécies), de propriedade da empresa Teca do Brasil, localizada no
distrito de Pirizal, município de Nossa Senhora do Livramento- MT, nas coordenadas geográficas de
16°12’32” S e 56°22’57” W.
O solo da região trata-se de um Planossolo Eutrófico, com pH de aproximadamente 6,10 e teores
de potássio e fósforo em torno de 120,0 e 19,3 mg/dm³. A análise da composição física do solo resultou
na quantidade de areia, silte e argila, respectivamente de 610 g/kg de areia, 50 g/kg de silte e 330 g/kg
de argila (FROSI, 2003). Segundo dados do RADAM Brasil (2003) a vegetação original local apresenta
duas tipologias vegetais distintas: 23,57% de cerrado, e 76,43% da propriedade de floresta de transição.
O clima da região apresenta a seguinte característica, em valores médios: precipitação de 1300 mm.ano1
; temperatura anual de 25ºC, com mínimas de 20ºC e máximas de 32ºC; umidade relativa de 76%
(CALDEIRA e OLIVEIRA, 2008).
Foram selecionadas três árvores sadias de maneira aleatória das quais foram retiradas dois discos
de 10 cm de espessura, sendo o primeiro a 0,2m e o segundo a 1,5m de altura do fuste, totalizando 6
discos. Estes discos foram levados para o Laboratório de Tecnologia da Madeira da Faculdade de
Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá.
Para determinação da densidade básica da madeira, de cada disco foram retiradas duas
amostras. Foram confeccionados corpos de prova pela metodologia de cunha oposta para o lenho e de
cada uma dessas cunhas foram retiradas duas partes de cascas. Todas as amostras tanto lenho como
casca foram saturadas em água durante um período de cerca de 60 dias.
Pela metodologia de deslocamento de fluídos determinada por meio da imersão em água,
de acordo com a norma ABNT NBR 11941 (ABNT, 2003), foi verificado o volume de cada um dos
corpos de prova e após secagem em estufa a 100° C, foi realizada a determinação da massa seca.

Os valores de densidade, desvio padrão e coeficiente de variação foram calculados e realizouse então o teste t com auxílio do software Assistat para analisar se houve variação da densidade básica
entre casca e lenho.
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3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentados os valores médios, máximos e mínimos além do coeficiente de
variação das amostras do lenho e da casca de Ochroma pyramidale (pau-de-balsa).
Tabela 1 – Valores médios, mínimo e máximo para densidade básica (g/cm³) da madeira e da casca de
Ochroma pyramidale aos 14 anos de idade

Lenho

Média
(g/cm³)
0,239*

Mínimo
(g/cm³)
0,210

Máximo
(g/cm³)
0,270

Coeficiente de
Variação (%)
8,67

Casca

0,341

0,323

0,365

6,12

Variável

* significativo ao nível de 1% de probabilidade

Observa-se na Tabela 1 que a densidade do lenho variou entre 0,210g/cm³ e 0,270g/cm³, sendo
o valor médio encontrado igual a 0,239 g/cm³, o que mostra que apesar de se tratar de um plantio seminal
não existe grande variação da densidade dessa espécie entre os indivíduos. Rocha et al. (2013)
realizando a caracterização física da madeira de pau-de-balsa encontrou um valor de densidade média
de 0,256 g/cm³, valor próximo ao encontrado neste trabalho. Estes mesmos autores afirmam que a
madeira pode ser utilizada na construção civil para destinações como madeira de forma para concreto
entre outras finalidades descartáveis, devendo-se observar as características mecânica.
A baixa densidade verificada no lenho do pau-de-balsa oriundo de plantio homogêneo
demonstra a potencialidade desta madeira para a fabricação de peças de aeromodelismo, brinquedos
entre outras finalidades, uma vez que estas utilizações necessitam de madeiras leves.
A casca de pau-de-balsa apresentou uma densidade maior em relação ao lenho, se diferindo em
cerca de 40%, com valor médio de 0,341 g/cm³. A casca desta espécie é utilizada para finalidades
alternativas como tratamentos terapêuticos para problemas estomacais e alivio do estresse, além de
combater enfermidades dermatológicas em geral (KLEIN, 1984). Como as finalidades da casca são de
características medicinais, a densidade não influenciará de maneira significativa.
Não foram encontrados estudos que avaliassem a diferença de densidade entre a casca e lenho
para o pau-de-balsa, entretanto em outras espécies essa mesma tendência, da casca apresentar maior
densidade que o lenho, como foi observado por Rosa (2006) avaliando a densidade básica do lenho e
casca de Pinus caribaea, com diferença de 15% em média. E por Longui et al. (2011) avaliando a
variação da densidade de Pittosporum undulatum que apresentou variação de cerca de 5%.
4. Conclusões
O lenho proveniente desse plantio homogêneo e de origem seminal apresenta uma densidade
básica considerada de madeira leve.
A casca apresentou uma densidade superior ao lenho, porem por apresentar utilizações
medicinais não há influencia dessa característica nas potenciais utilizações da mesma.
5. Agradecimentos
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Resumo
Termorretificação é um tratamento utilizado com diversos objetivos, como conferir maior
estabilidade dimensional, resistência à degradação fúngica e dureza superficial. Os tratamentos
térmicos tem como efeito a redução da higroscopicidade através da degradação do constituinte
mais hidrófilo que são as hemiceluloses, e ao reduzir a capacidade de trocar água com o meio,
são minimizados também problemas de contração e inchamento. O objetivo deste trabalho foi
verificar o efeito das variáveis do tratamento térmico na densidade e umidade de equilíbrio
higroscópico de Eucalyptus sp.. As amostras foram termorretificadas em estufa com ambiente
vácuo, nitrogênio e vácuo com nitrogênio, nesta última combinação, aquecida com patamares de
temperatura. As temperaturas utilizadas foram 140, 180 e 220°C, e o tempo de tratamento foram
seis horas. Os resultados indicaram que os tratamentos térmicos, foram eficientes na redução da
umidade de equilíbrio higroscópico, principalmente na temperatura de 220°C.
Palavras-chave: Termorretificação; Propriedades Físicas; Higroscopicidade.

1. Introdução
Existem alguns processos de modificação química, térmica e de superfície da madeira que
podem amenizar problemas nas características físicas e mecânicas da madeira, dentre estes a
modificação térmica possui algumas vantagens, como o baixo custo envolvido; a não utilização de
produtos químicos; a melhoria nas propriedades físicas da madeira, o aumento da durabilidade a
organismos xilófagos; e a mudança de coloração da madeira.
Em geral, os métodos utilizados têm em comum o aquecimento da madeira a temperaturas
próximas à 200°C durante algumas horas ou dias, dependendo do processo utilizado (ROUSSET;
PERRÉ; GIRARD; 2004). As principais diferenças entre os tratamentos são a temperatura máxima, uso
ou não de atmosfera inerte (nitrogênio ou vapor), uso de óleos, e processos para a madeira anidra ou
úmida.
Segundo Moura et al. (2008), durante o processo de aquecimento, os polissacarídeos hidrofílicos
da madeira (hemiceluloses) sofrem um processo de volatilização, reduzindo os grupos hidroxila livres
(OH), aos quais as moléculas de água normalmente estão ligadas. Para Bourgois, Bartholin, Guyonnet
(1989) a temperatura elevada e o tempo de exposição da amostra ao calor são os principais fatores de
degradação das hemiceluloses na madeira termorretificada.
Rousset et al. (2004) afirmaram que a madeira termorretificada é menos higroscópica e
apresenta melhor estabilidade dimensional devido à degradação das hemiceluloses, à ruptura dos grupos
hidroxílicos livres da região amorfa da celulose e à reticulação dos polímeros que compõem a madeira
durante o seu tratamento.
Assim, em virtude da gama de variáveis que podem ser modificadas nos tratamentos térmicos,
por exemplo, diferentes temperaturas e atmosfera, neste trabalho, as amostras de Eucalyptus sp. foram
submetidas a termorretificação em condições de vácuo; nitrogênio; e vácuo com nitrogênio, nas
temperaturas de 140, 180 e 220°C, com o objetivo verificar o efeito das variáveis do tratamento térmico
na umidade de equilíbrio higroscópico, densidade, e retratibilidade da madeira de Eucalyptus sp..
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2. Material e Métodos
A madeira de Eucalyptus sp. foi adquirida de uma serraria no munícipio de Viçosa, estado de
Minas Gerais, com dimensões de 3 x 0,15 x 0,025 m (comprimento x largura x espessura). Ao atingirem
a umidade de equilíbrio higroscópico as tábuas foram cortadas em peças de 60 x 7,5 x 2 cm
(comprimento x largura x espessura).
Os tratamentos foram realizados em uma estufa com controle de temperatura, vácuo e pressão
com seis tábuas para cada tratamento. Foram utilizadas três temperaturas (140, 180 e 220°C) nos
métodos a seguir:
- Vácuo (método 1): aplicou-se o vácuo com duração de seis horas.
- Nitrogênio (método 2): a câmara foi preenchida com nitrogênio até uma pressão máxima de 0,6
kgf/cm². A duração do tratamento foi de seis horas.
- Vácuo + Nitrogênio com patamares de temperatura (método 3): o material foi inserido na estufa a uma
temperatura de 25°C, então a câmara era evacuada assim permanecendo por uma hora. A seguir a
temperatura foi elevada a 140°C e a câmara preenchida com nitrogênio, por mais uma hora. A estufa foi
aquecida a 140 ou 180 ou 220°C, que permaneceram por quatro horas.
Para determinar as propriedades foram preparados corpos de prova, climatizados conforme a
Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 7190 (1997). Amostras não tratadas de madeira (testemunha)
foram preparadas para comparação dos resultados.
O teor de umidade de equilíbrio higroscópico foi determinado de acordo com os procedimentos
estabelecidos na norma NBR 7190 da ABNT (1997) e a densidade básica foi determinada conforme
descrito por Vital (1984).
O experimento foi analisado segundo arranjo fatorial, com três temperaturas e três atmosferas
de tratamento, totalizando 9 tratamentos além da testemunha. Utilizou-se de análise de variância
(ANOVA) e, quando observadas diferenças significativas, as médias foram comparadas entre si pelo
teste de Tukey e com a testemunha pelo teste de Dunnett a 5% de significância. As análises foram
realizadas nos softwares R Development Core Team (2012) e STATISTICA 8.0 (2008).
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 estão apresentadas as médias com os efeitos dos métodos e das temperaturas de
tratamento na densidade básica da madeira.
Tabela 1 – Efeito dos métodos e das temperaturas de tratamento na densidade básica (g/cm³) da madeira
de Eucalyptus sp. (Fonte: os autores).
Temperatura [°C]
140

180

220

Vácuo (1)

0,53 Aa

0,52 Aab

0,47 Ab

N2 (2)

0,50 Aa

0,47 Aa

0,52 Aa

Patamares (V+N2) (3)

0,53 Aa

0,52 Aab

0,48 Ab

Testemunha

0,49

Método

Médias na vertical seguidas das mesmas letras maiúsculas, e horizontal seguidas de mesmas letras minúsculas, não
diferem significativamente entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. V – Vácuo, N2 – Nitrogênio, V+N2 –
Vácuo+Nitrogênio.

As médias de densidade básica obtidas para a temperatura de 220°C nos métodos 1 e 3 foram as
mais afetadas negativamente pelo tratamento térmico. A redução na densidade pode estar relacionada a
perda de massa, que ocorreu durante o tratamento térmico, ocasionada pela
degradação dos
constituintes químicos da madeira, principalmente as hemiceluloses, que são mais instáveis e se
degradam mais facilmente.
Brito et al. (2006) encontraram um aumento na densidade básica, o que pode ser explicado,
segundo os autores, pela retração da madeira no tratamento, onde a perda de massa não ocorreu na
mesma proporção. Ao contrário, Calonego (2009) utilizando temperaturas de 140, 180 e 220°C por 2,5
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horas, verificou uma redução significativa na densidade básica.
Na Tabela 2 são apresentados os valores médios da umidade de equilíbrio higroscópico das
madeiras em função da temperatura e método de tratamento.
Tabela 2 – Médias de umidade de equilíbrio higroscópico (%) da madeira de Eucalyptus sp. em função
do método e da temperatura de termorretificação. (Fonte: os autores).
Temperatura [°C]
140

180

220

Vácuo (1)

12,14

9,86*

8,25*

N2 (2)

11,25

9,21*

6,99*

Patamares (V+N2) (3)

11,10

8,60*

6,12*

Método

Testemunha
13,00
Médias seguidas de * diferem significativamente da testemunha, a 5% de significância, pelo teste Dunnett. V –
Vácuo, N2 – Nitrogênio, V+N2 – Vácuo+Nitrogênio.

No método 3 e temperatura de 220°C houve uma redução de aproximadamente 53% em relação
a testemunha. A redução da umidade de equilíbrio deve-se à menor quantidade de água adsorvida pelas
paredes da célula em consequência da mudança química, com uma diminuição de grupos hidroxílicos,
mas também devido à redução da acessibilidade por aumento da cristalinidade da celulose e aumento
das ligações cruzadas na lignina que por sua vez também levam a um aumento da estabilidade
dimensional (BOONSTRA e TJEERDSMA, 2006).
Araújo (2010), verificou redução de umidade de equilíbrio higroscópico para Eucalyptus
grandis e Eucalyptus sp. com o aumento da temperatura de tratamento e, segundo Borges e Quirino
(2004), a temperatura de 120°C não diferiu significativamente da testemunha.
4. Conclusões
A madeira de Eucalyptus sp., termorretificada à 220°C, foi a que obteve os melhores resultados.
O trabalho utilizou diferentes variáveis como as atmosferas e as temperaturas nas
termorretificações, porém, foi possível verificar que houve um maior efeito da temperatura de tratamento
sobre os resultados encontrados.
Sugere-se analisar qual a finalidade da madeira termorretificada, pois é possível que se faça uso
da madeira tratada termicamente em uma infinidade de produtos que necessitem melhores propriedades
higroscópicas. Além disso, ainda tem a vantagem da cor da madeira, que é modificada para tons mais
escuros, e por consequência agrega valor à madeira termorretificada.
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Resumo
A madeira de eucalipto representa uma importante fonte de matéria-prima para o setor
florestal, e diversos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de avaliar as propriedades
deste material. O objetivo deste trabalho foi determinar os perfis radiais de densidade aparente,
por meio da técnica de densitometria de raios X, e de densidade básica da madeira da metade
superior do tronco de árvores de sete clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla,
correlacionando os valores obtidos. Os resultados indicaram forte correlação entre as
densidades básica e aparente, com perfis radias demonstrando o aumento das densidades no
sentido medula-casca. Os perfis de densidade aparente foram superiores aos da densidade
básica, com incrementos variando entre 13 a 23%, porém, a alta correlação indica que ambas as
metodologias de determinação de densidade podem ser empregadas na avaliação da madeira de
eucalipto.
Palavras-chave: Propriedades físicas; densitometria de raios X; correlação.

1. Introdução
A densidade é uma das principais características quando se pretende avaliar a qualidade da
madeira, uma vez que está relacionada com muitos aspectos tecnológicos e econômicos deste material,
de forma que sua variabilidade também implica em variações nas demais propriedades (PEREIRA et
al., 2000, OLIVEIRA, 2007, SHMULSKY; JONES, 2011). Segundo Panshin e De Zeeuw (1980) a
densidade resulta da interação entre as propriedades químicas e anatômicas da madeira, variando em
função de diferenças nas dimensões celulares e interações entre estes fatores, e também pelo teor de
extrativos por unidade de volume no lenho.
Diferentes formas podem ser utilizadas para expressar a densidade da madeira. Segundo a
Norma Brasileira Regulamentadora – NBR 11941 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT (2003) a densidade básica é a mais empregada, sendo esta definida pela norma como a relação
entre a massa seca em estufa a (105±2)ºC e o respectivo volume da madeira acima do ponto de
saturação das fibras.
Já a densidade aparente refere-se a obtenção desta propriedade pela relação entre peso e
volume à umidade no momento da determinação, refletindo o impacto da perda de umidade nas
dimensões e no peso da madeira (BRUDER, 2012).
Rodrigues (2013) descreveu a técnica de densitometria de raios X como uma ferramenta
precisa na obtenção dos perfis de variação radial da densidade aparente em árvores de eucalipto.
Segundo Oliveira e Hellmeister (1998), a aplicação desta técnica facilita a comparação do
desenvolvimento da madeira entre diferentes árvores, por meio da observação dos perfis
densitométricos e permite que sejam selecionados materiais mais uniformes.
Pelo exposto, o presente trabalho teve como objetivo determinar os perfis radiais de densidade
aparente, por meio da técnica de densitometria de raios X, e densidade básica da madeira da metade
superior do tronco de árvores de clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla,
correlacionando os valores obtidos.
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2. Material e Métodos
A madeira deste estudo foi procedente de sete clones do híbrido de Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla, designados clones A, B, C, D, E, F e G, de um plantio experimental instalado
em Alcobaça, sul do estado da Bahia, em espaçamento 3 x 3 m e com idade de 13 anos. Este plantio
foi instalado para a avaliação da madeira como fonte de matéria-prima para múltiplos produtos:
madeira serrada e celulose, de modo que as toras da parte inferior do tronco das árvores foram
avaliadas para produtos sólidos e as da parte superior para a produção de polpa celulósica.
As amostras foram retiradas da parte superior dos troncos das árvores, da qual um torete com
diâmetro equivalente a 15 cm foi retirado e do qual foram amostrados dois discos (Figura 1). Do
primeiro disco foi removida uma bagueta radial para a avaliação da variação no sentido medula-casca
da densidade básica e do segundo disco retirou-se uma bagueta diametral para a realização da análise
de densitometria de raios X, da qual foram utilizados dos dados referentes as leituras do raio direito.

Figura 1 – Metodologia de amostragem dos corpos de prova (Fonte: os autores).
Na bagueta radial, retirada do primeiro disco, foram amostrados quatro corpos de prova, com
dimensões de 1,5 x 2,0 cm de seção transversal e 2,0 cm na direção longitudinal, em posições
equidistantes no sentido medula-casca para a avaliação da densidade básica (Figura 1). Para a análise
de densitometria de raios X, os corpos de prova foram retirados com espessura da seção transversal de
2,0 mm, em uma serra circular dupla, e foram acondicionados em sala de climatização (temperatura de
20ºC e 60% de umidade relativa) até a massa constante e teor de umidade de aproximadamente 12%.
A densidade básica foi determinada de acordo com o preconizado na Norma Brasileira
Regulamentadora – NBR 11941 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2003), e para
a obtenção do perfil da densidade aparente pela técnica de densitometria de raios X foi utilizada a
metodologia descrita por Amaral e Tomazello Filho (1998).
Na análise dos dados, o delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado, no
esquema fatorial (7x4), sendo os clones em sete níveis: A, B, C, D, E, F e G; e as posições no sentido
medula-casca em quatro níveis; 1, 2, 3 e 4, totalizando 28 tratamentos com quatro repetições cada.
Sempre que a análise de variância detectou diferenças entre os tratamentos a 95% de probabilidade foi
utilizado o teste de Scott-Knott também a 95% de probabilidade para a comparação entre os clones e
regressão para as posições de amostragem. A relação entre as densidades básica e aparente foi
determinada pelo coeficiente de correlação de Pearson.
3. Resultados e Discussão
Verificou-se na análise fatorial que a interação entre os clones e as posições medula-casca não
foi significativa para a densidade básica e densidade aparente por densitometria de raios X e, portanto,
os fatores clone e posições de amostragem foram avaliados separadamente.
Os maiores valores de densidade básica e aparente foram observados, respectivamente, nos
clones B e D, de modo que o menor valor observado para ambas as propriedades foi verificado para o
clone G. De maneira geral, considerando os valores observados entre todos os clones, foi verificada
correlação (0,80) de alta magnitude entre as densidades básica e aparente, como classificado por
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Dancey e Reidy (2006), sendo também verificadas correlações de alta magnitude entre as densidades
em quase todos os clones, a exceção do clone C no qual foi verificada intensidade moderada na
correlação entre estas variáveis (Figura 2 e Tabela 1).
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Densitometria de raios X
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Figura 2 – Dispersão entre densidade básica e densidade aparente da madeira da metade superior do
tronco de árvores de clones de E. grandis x E. urophylla. (Fonte: os autores).
Tabela 1 – Densidade básica (DB) e densidade aparente (DA) por densitometria de raios X e suas
correlações na madeira da metade superior do tronco de árvores de clones de E. grandis x E.
urophylla. (Fonte: os autores).
Clone

Densidade básica (g cm-3) a Densidade aparente (g cm-3) a

DA/DB b

Correlação

A

0,5697 c

0,6819 c

1,20

0,8836

B

0,6396 a

0,7263 b

1,14

0,7638

C

0,6110 b

0,6930 c

1,13

0,5261

D

0,6142 b

0,7563 a

1,23

0,7049

E

0,5608 c

0,6844 c

1,22

0,8519

F

0,5347 d

0,6252 d

1,17

0,7725

G

0,4934 e

0,5799 e

1,18

0,8504

a

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05);

b

Incremento da densidade aparente em relação a densidade básica.

Verificou-se que os valores de incremento da densidade aparente em relação a básica foram
diferentes entre os sete clones, porém, com uma baixa amplitude percentual de diferença e variando de
13% (clone C) a 23% (clone D), de modo que esse incremento entre as densidades está relacionado à
variações do volume e massa em função da umidade a qual a madeira apresentava para a determinação
da densidade de acordo com cada metodologia.
No perfil radial (Figura 3) o aumento da densidade no sentido medula-casca é evidenciado
com maiores valores próximo à casca, sendo este comportamento verificado para a madeira de
eucalipto em diversos estudos para densidades básica e aparente (TOMAZELLO FILHO, 1985a;
1985b; 1987, EVANGELISTA, 2007; ARANTES, 2009, BARBOSA, 2013, RODRIGUES, 2013).
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Burger e Richter (1991) destacaram que o incremento em diâmetro das árvores habitualmente
forma anéis de crescimento, e a formação destes anéis é um fator que influencia a variação da
densidade no sentido medula-casca.

1.0

Básica (y)
Densitometria de raios X (z)
y = 0,4470 + 0,0511 R² = 0,4800
z = 0,5389 + 0,0552 R² = 0,4403

0.9

-3

Densidade (g.cm )

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1

2

3

4

Posição radial (medula-casca)

Figura 3 – Perfil radial dos valores médios da densidade básica e densidade aparente por
densitometria de raios X da madeira das árvores dos clones de E. grandis x E. urophylla. (Fonte: os
autores).
Tomazello Filho (1985a) evidenciou que o padrão característico das dimensões das fibras
comumente encontrado para as espécies de eucalipto também pode estar associado às variações radiais
da densidade, em que ambos aumentam em direção à casca. De modo que, o valor superior das
densidades próximo a casca pode estar relacionado a zonas fibrosas de parede espessa, maior
proporção de lenho tardio em relação ao lenho inicial e vasos de menor diâmetro e frequência nesta
região.
4. Conclusões
As densidades básica e aparente apresentaram forte correlação, de modo que ambas podem ser
utilizadas como parâmetro de qualidade na caracterização da madeira de eucalipto, sendo observadas
tendências de aumento das densidades em direção a casca, padrão comumente apresentado pela
madeira de eucalipto no sentido medula-casca.
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Resumo

O Brasil possui um grande número de espécies florestais cujo potencial madeireiro e
propriedades, são pouco conhecidos. Com isso, objetivou-se com esse trabalho determinar a
densidade aparente e a resistência à compressão paralela às fibras de seis espécies florestais
nativas para uso estrutural, provenientes do município de Aquidauana – MS. Foram utilizadas as
espécies Gochnatia polymorpha (cambará), Cordia glabrata (louro preto), Ocotea velutina
(canela), Bowdichia virgilioides (sucupira preta), Handroanthus vellosoi (ipê-amarelo) e Vitex
montevidensis (tarumã). A coleta do material ocorreu aleatoriamente em três serrarias do
município de Aquidauana – MS, sendo coletadas duas espécies em cada serraria, das quais foram
confeccionados três corpos-de-prova nas dimensões 2,0 x 3,0 x 5,0 cm nos sentidos tangencial,
radial e longitudinal respectivamente, para determinação de densidade aparente e resistência à
compressão paralela às fibras. Os ensaios foram submetidos a análise de variância e quando
significativos, comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os valores médios da
densidade aparente das espécies avaliadas variaram de 0,732 a 1,012 g.cm-³, sendo a espécie
Vitex montevidensis, inferior estatisticamente que às demais. Para resistência a compressão
paralela às fibras, o Ipê-amarelo apresentou superioridade, com 1,012 kfg.cm-², enquanto o
Tarumã apresentou o menor resultado, com 454,47 kgf.cm-². Conclui-se que ocorreu relação
entre as propriedades estudadas, tendo a espécie Handroanthus vellosoi (ipê-amarelo) melhores
respostas na avaliação.
Palavras chave: Resistência à compressão; Ensaios mecânicos; Espécies nativas.

1. Introdução
As florestas nativas do Brasil são utilizadas predominantemente nas serrarias para laminação,
fábricas de compensado e como energia. Já as florestas plantadas são empregadas na indústria de
celulose, madeira serrada, lâminas, compensados, painéis reconstituídos, carvão vegetal, energia e na
construção civil (JUVENAL; MATTOS, 2008).
Embora o setor de serraria tenha tido grandes avanços na exploração de madeira de eucalipto,
por meio da tecnologia, a preferência para confecção de móveis ainda é por espécies nativas, por
possuírem boas características de resistência e trabalhabilidade (SERPA, 2003).
Em algumas regiões do sul do Brasil como em Florianópolis (Santa Catarina) cerca de 68% de
toda madeira comercializada nos estabelecimentos locais, são oriundas de duas espécies nativas: o
cambará e o angelim, responsáveis por caracterizar a preferência de consumo, contudo, indica que outras
espécies madeireiras podem ter potencial para madeira serrada, apesar de não exploradas (ROBERT,
2012).
A variabilidade das propriedades mecânicas da madeira dificulta a sua aplicação como material
estrutural e pode estar relacionada ao crescimento e fisiologia das árvores, à classificação botânica e aos
aspectos de sua estrutura microscópica e macroscópica (SALES, 1996). Em decorrência desta
variabilidade, caracterizar os materiais e espécies de ambientes característicos como o Cerrado é de
relevante importância. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo determinar a densidade
aparente e a resistência à compressão paralela às fibras de seis espécies florestais nativas para uso
estrutural, provenientes do município de Aquidauana – MS.
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2. Material e Métodos
Foram utilizadas seis espécies de madeiras nativas: Gochnatia polymorpha (cambará), Cordia
glabrata (louro preto), Ocotea velutina (canela), Bowdichia virgilioides (sucupira preta), Handroanthus
vellosoi (Ipê-amarelo) e Vitex montevidensis (tarumã). Procedeu-se a coleta dos materiais em serrarias
do município de Aquidauana – MS, onde em cada serraria foram coletadas duas espécies, das quais
foram confeccionados três corpos de prova, totalizando 18 corpos de prova por espécie avaliada.
Foi determinada a densidade aparente de acordo com Vital (1984), para tanto, os corpos de prova
foram colocados em câmara climatizada com as condições pré-estabelecidas de temperatura e umidade
relativa do ar, sendo 20ºC e 65% respectivamente, até atingirem 12% de umidade. Para a determinação
do volume, os corpos-de-prova foram medidos com auxílio de micrômetro e paquímetro digital. E para
determinação da massa foi utilizada balança analítica. A densidade aparente a 12% de umidade foi
determinada através da relação massa do corpo de prova após climatização (g) e volume do corpo de
prova após climatização (cm3).
Para a caracterização mecânica foi realizado o ensaio de resistência de compressão paralela às
fibras em uma máquina de ensaio universal, de acordo com a NBR 7190/97 (ABNT, 1997).
As espécies foram avaliadas em delineamento inteiramente casualizado com 6 tratamentos
(espécies) e 3 repetições. Fez-se análise de variância (ANOVA) e, quando verificado diferenças
significativas, os tratamentos foram comparados entre si, por meio do teste de Tukey a 5% de
probabilidade. A relação entre as variáveis foi analisada por meio do coeficiente de correlação linear de
Pearson.
3. Resultados e Discussão
Os valores médios da densidade aparente das seis espécies estudadas variaram de 0,732 a 1,012
g.cm-³ (Tabela 1), evidenciando a grande heterogeneidade das amostras. Rosa et al. (2012) avaliaram a
densidade aparente a 15% de umidade para louro-preto (Cordia glabrata) e verificaram uma grande
variação para essa espécie, cujos valores foram de 0,810 a 1,120 g.cm-³. Percebe-se desta maneira, que
a utilização de espécies nativas em aplicações tecnológicas requer maior atenção, principalmente no que
se refere a variabilidade da madeira. A densidade aparente do tarumã foi estatisticamente menor em
relação às demais espécies estudadas.
Tabela 1 – Valores médios de densidade aparente e resistência à compressão paralela para seis espécies
nativas, provenientes de Aquidauana – MS. (Fonte: os autores).
Densidade Aparente* (g.cm-3)

Compressão paralela às fibras
(Kgf.cm-2)

0,732 c

665,123 cd

Cordia glabrata

0,814 d

669,026 cd

Ocotea velutina

0,631 b

567,000 bc

Bowdichia virgilioides

0,914 e

685,666 d

Handroanthus vellosoi

1,012 f

921,860 e

Vitex montevidensis

0,545 a

454,473 a

Espécies

Gochnatia polymorpha
(Cambará)

(Louro preto)
(Canela)

(Sucupira preta)
(Ipê-amarelo)
(Tarumã)

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. *12%
de umidade.
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Para o ensaio mecânico (Tabela 1), a menor média para resistência a compressão paralela às fibras
foi encontrada na madeira de tarumã com 454,47 kgf.cm-², enquanto o maior valor foi para o ipê-amarelo
com 1,012 kgf.cm-², o qual possui a maior densidade entre as espécies. Embora tenha sido observada
diferença estatística entre a densidade aparente das madeiras de cambará e louro-preto, essa diferença
não ocorreu para o teste mecânico, demonstrando que essas madeiras respondem igualmente à
resistência.
Sales (1996) avaliando espécies dicotiledôneas nativas, relata que há um grande número de
espécies com grande potencial para comercialização, que possuem propriedades mecânicas compatíveis
com o enquadramento nas classes de resistência, podendo essas espécies ser uma saída para redução de
custos e aumento possibilidades de matéria prima.
Logsdon (1998) avaliou a resistência a compressão paralela às fibras de algumas espécies nativas
e encontrou em umidade de 12%, resultado semelhante para jatobá ao louro preto avaliado no presente
estudo, tendo o jatobá resistência de 843,4 kgf.cm-². Já a espécie Goupia glabra (cupiúba) obteve
resultado próximo ao tarumã.
Franck Filho (2005) estudando seleção de espécies arbóreas nativas da região Sul do Brasil para
emprego a arquitetura e design com espécies que também ocorrem no Ecótono Cerrado – Pantanal
encontrou valores similares aos encontrados nesse trabalho para a compressão paralela às fibras.
Em outro estudo, a madeira de Cambará, Vochysia guianensis Aubl., foi analisada e classificada
com mediana a elevada resistência mecânica, sendo recomendada para estruturas de madeira de médio
a grande porte, pois o valor característico da resistência a compressão paralela às fibras a posiciona na
classe de resistência C 40, entre as classes de resistência definidas pela NBR 7190, da ABNT (1997),
para as dicotiledôneas (LOGSDON; FINGER; ROSA, 2007).
A correlação de Pearson entre as variáveis estudadas é apresentada na Figura 1. Observa-se a
ocorrência de correlação positiva e significativa entre a densidade aparente e a resistência de compressão
paralela às fibras. Segundo Koch (1972), a densidade varia significativamente entre árvores e dentro de
uma mesma árvore, tanto no sentido longitudinal como no sentido radial. Em termos de aplicações
industriais, espécies com maior densidade provavelmente irão apresentar maior resistência mecânica,
maior rigidez e normalmente melhor acabamento superficial.

Figura 1 – Comportamento da resistência à compressão paralela às fibras das espécies avaliadas. (Fonte:

Autores).
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4. Conclusões
Houve correlação positiva e significativa entre a densidade aparente e a resistência de compressão
paralela às fibras, tendo o Handroanthus vellosoi (Ipê amarelo) melhores respostas na avaliação.
A espécie Vitex montevidensis (tarumã) não apresenta as melhores características para as variáveis
analisadas.
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Resumo
Com o aumento da participação dos pellets na matriz energética, tornam-se fundamentais
estudos relacionados à qualidade destes produtos, principalmente no que diz respeito ao
transporte, armazenamento e uso. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição de
diferentes porcentagens de amido de trigo nas propriedades físicas e químicas de pellets de
eucalipto. Foram coletados três árvores de Eucalyptus sp. com seis anos de idade e densidade
básica média de 485 kg.m-3. As árvores foram descascadas, transformadas em partículas com
tamanho médio de 3 mm e forma esbelta. O teor de umidade foi ajustado até,
aproximadamente, 19%. Foram produzidos 5 tratamentos, sendo testemunha (0%), 1, 2, 4 e 5%
de amido de trigo, preparados 3.500 gramas de mistura para cada tratamento. Os pellets foram
produzidos com adição de vapor d’agua e temperatura da matriz em média de 110ºC.
Determinou-se a densidade a granel, teor de umidade, poder calorífico superior (PCS),
densidade energética com base no PCS, composição química imediata, durabilidade mecânica
e teor de finos. Com a obtenção dos dados, estes foram submetidos a analise de variância e
teste de médias. Observou-se que o tratamento com 2% de aditivo apresentou maior densidade
a granel, durabilidade mecânica e menor teor de finos, já o tratamento com 5% de aditivos
apresentou resultados inferiores e diferença significativa aos demais tratamentos. Conclui-se
que amido de trigo apresenta potencial de uso na produção de pellets e o tratamento com 2% de
aditivo é o mais recomendado para este fim.
Palavras-chave: Densificação, Eucalipto, Aditivos, Biocombustível, Energia da
biomassa.

1. Introdução
A utilização da biomassa no processo de peletização para fins energéticos, em alguns casos,
pode necessitar da utilização de aditivos para algumas matérias-primas com propriedades ligantes
menos favoráveis. Na literatura, alguns pesquisadores citam matérias-primas que geram pellets com
baixa durabilidade, por exemplo, eucalipto (GIL et al., 2010); palha de milho (KALIYAN & MOREY,
2005) e madeira de pinus (SAMUELSSON et al., 2012), com base na normativa de comercialização
DIN EN 14961-2 (2011).
O uso destas matérias-primas para produção de pellets torna-se necessário a aplicação de
agentes ligantes para resultar num produto final de melhor qualidade, favorecendo o transporte e
armazenamento deste biocombustível. Os aditivos e agentes ligantes comumente utilizados na
produção de pellets são lignosulfonados, amido, e alguns óleos vegetais (TARASOV et al., 2013).
Além desses, cita-se a lignina proveniente do processo kraft, conforme estudado por Pereira et al.,
(2013) oriundas de dois processos diferentes de precipitação, a lignina LignoBoost e a lignina
LignoForce.
Usualmente, a produção de pellets para fins energéticos, utiliza-se o amido como aditivo para
conferir resistência aos mesmos, contudo, espera-se que o amido não reduza as propriedades
energéticas e contribua significativamente para o processo produtivo e utilização dos pellets. A
molécula de amido é composta por cadeias cristalinas e amorfas, dessa forma, para que ocorra a ação
ligante, torna-se necessário modificar a estrutura molecular que pode ser obtido através do
aquecimento, ocorrendo a gelatinização e fusão da estrutura granular (MALI et al., 2010).
A adição do amido à matéria-prima para a produção dos pellets deve ser associada, também, à
aplicação de vapor d’água para que ocorra a fusão e gelatinização do amido, pois com o aquecimento
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das partículas, alterações consecutivas ocorrem na biomassa, por exemplo, a desnaturação da proteína,
gerando pellets com maior durabilidade e alta qualidade quando comparado com pellets sem aditivos,
num processo produtivo onde a biomassa encontra-se com teor de umidade entre 8-12%
(TUMURULU, 2011).
As principais fontes comerciais de amido são o milho, batata, arroz, trigo, mandioca, dentre
outros com potencial de uso industrial e reaproveitamento de processo produtivo. Dessa forma, o
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de amido de trigo em diferentes porcentagens
nas propriedades físicas e químicas de pellets de eucalipto para adequação à normativa europeia de
comercialização.
2. Material e Métodos
Foram coletados três árvores de Eucalyptus sp. de plantio experimental do Departamento de
Engenharia Florestal – UFV com seis anos de idade e densidade básica média de 485 kg.m-3. As
árvores foram descascadas e transformadas em maravalhas através de uma plaina industrial e seca até
atingir teor de umidade médio de 30%, base seca. Após secagem das maravalhas, estas foram
transformadas em partículas com tamanho médio de 3 mm de comprimento e forma esbelta através de
moinho martelo. Em seguida realizou-se a classificação através de peneiramento, descartando a fração
pó e partículas com dimensão superior a 3 mm Ajustou-se o teor de umidade das partículas até que
atingir teor médio de umidade igual a 19%.
Com a obtenção das partículas, foram realizadas adições do amido de trigo na porcentagem de
1, 2, 4 e 5% em relação à massa seca de partículas, além da testemunha (0%). Foram preparados, em
média, 3.500 gramas de mistura para cada tratamento.
Os pellets foram produzidos em uma prensa peletizadora laboratorial da marca Amandus Kahl,
modelo 14-175 com capacidade para produção de 30 kg.h-1. A temperatura média de peletização foi de
110ºC. O aquecimento da matriz de peletização ocorreu através do atrito entre os rolos de prensagem e
as partículas.
A prensa peletizadora é alimentada através de um sistema composto por um motorredutor, um
controlador de velocidade e uma rosca-sem-fim, acoplado com quatro bicos de injeção de vapor
d’agua produzido por uma autoclave. O vapor injetado apresentou pressão entre 0,5 e 1 kgf.cm -2 e
temperatura média de 120ºC.
Para a qualificação dos pellets, determinou-se a densidade a granel (kg/m³) obtida de acordo
com a norma DIN EN 15103 (DIN, 2010), em amostras condicionadas em câmara climática a 65% de
umidade relativa e 20°C de temperatura. A determinação da umidade dos pellets foi realizada de
acordo com a norma DIN EN 14774-2 (DIN, 2009).
O poder calorífico superior dos pellets (PCS) foi obtido em um calorímetro digital IKA C200® segundo a norma DIN EN 14918 (DIN, 2010). Dessa forma, foi possível calcular a densidade
energética a granel, produto da densidade a granel e do PCS médio.
A composição química imediata dos pellets foi determinada de acordo com a norma ABNT
NBR 8112 (ABNT, 1986) para as determinações de materiais voláteis, teor de cinzas e por diferença o
teor de carbono fixo, em base seca.
A durabilidade e a porcentagem de finos dos pellets foram determinadas utilizando o
equipamento Ligno-Tester, de acordo com a norma DIN EN 15210-1 (DIN, 2010).
O delineamento aplicado à análise dos pellets foi o DIC com 5 tratamentos, sendo uma
testemunha (0% de amido), e quatro diferentes porcentagens. Realizou-se 3repetições para cada
propriedade estudada. Os dados foram submetidos à analise de variância, pelo teste F, e quando
observado diferenças significativas, aplicou-se teste de Tukey a 5% de nível de significância para
avaliar a diferença entre os tratamentos.
3. Resultados e Discussão
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Observou-se que todas as propriedades estudadas apresentaram estatisticamente diferenças
significativas entre os tratamentos, exceto o teor de materiais voláteis (TMV) e teor de carbono fixo
(TCF) pelo teste F a nível de 5% de significância.
Foi observado para a densidade a granel e teor de umidade, base seca (UBS) dos pellets que
todos os tratamentos adequaram à normativa europeia de comercialização de pellets, que exigem, para
estas propriedades, valor superior a 600 kg.m-3 e inferior a 10% de umidade (Figura 1).

Figura 1 – Valores médios de densidade a granel e teor de umidade, base seca.
Os tratamentos 1 e 2 apresentaram maior densidade a granel em relação aos demais
tratamentos, evidenciando o efeito do aditivo nesta propriedade, contudo, este comportamento não foi
observado para os demais tratamentos, onde a testemunha não diferiu estatisticamente do tratamento 5
e se apresentaram superior ao tratamento 4. Uma vez que a utilização do aditivo é na forma de pó,
podem ocorrer perdas durante o processo de peletização e formação de grânulos durante a aplicação
do vapor, acarretando em perdas quando a mistura cai na matriz de peletização. Além disso, o amido
facilita o fluxo dos pellets através da matriz de peletização, dessa forma, o tempo de formação dos
pellets na matriz pode ser reduzido, gerando materiais com baixa densidade.
Observou-se que o amido de trigo aumenta o teor de umidade dos pellets, onde todos os
tratamentos com aditivos não apresentaram diferença estatística significativa e valores superior à
testemunha (0% de aditivo). Este comportamento pode estar relacionado à reação que ocorre entre o
amido de trigo e o vapor d’agua, acontecendo o processo de gelatinização e fusão e em seguida, a
união das partículas, contudo parte da água é evaporada devido à temperatura da matriz de peletização,
resultando em pellets com baixo teor de umidade.
Os pellets aditivados apresentaram diferença estatística significativa quanto ao poder
calorífico superior (PCS) e densidade energética a granel com base no PCS (DEpcs), sendo
inversamente proporcional em relação ao aumento da porcentagem de aditivo adicionado ao processo
de peletização (Tabela 1).
Tabela 1 – Valores médios do poder calorífico superior (PCS) e densidade energética a granel, com
base no PCS (DEpcs), dos pellets.
Tratamento
PCS (kcal.kg-1)
DEpcs (Gcal.kg-1)

Testemunha
4810 A

1

2

3

4

4747 AB

4801 A

4699 B

4696 B

3,44 A

3,48 A

3,54 A

3,21 B

3,31 B

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de significância.
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Observou-se que a adição de amido de trigo reduziu o PCS dos pellets, devido o PCS do
amido de trigo (4.123 kcal.kg-1) ser inferior ao da madeira (4509 kcal.kg-1), dessa forma, o incremento
em energia foi reduzido, sendo os tratamentos com 4 e 5% de aditivo os menores valores para PCS.
Contudo, Brand (2010) afirma que, do ponto de vista operacional, diferenças inferiores a 300 kcal.kg -1
não afeta o uso industrial dos biocombustíveis.
A densidade energética, com base no PCS, apresentou-se semelhante, estatisticamente, para os
tratamentos com 1 e 2% de aditivos, quando comparados à testemunha. Sabe-se da vantagem dos
produtos densificados em relação aos produtos particulados, neste sentido, destacam-se o pellets sem
aditivos, por permitir o transporte de maior quantidade de energia por volume, além da possibilidade
de aplicação de aditivo até a margem de 2% para o incremento de demais propriedades.
Quanto à composição química imediata dos pellets observou-se que para o teor de materiais
voláteis e teor de carbono fixo não apresentaram diferença estatística pelo teste F, apresentando
valores médios de 84,31 e 15,32%, respectivamente. Para o teor de cinzas podemos observar o efeito
do aditivo conforme tabela 2.
Tabela 2 – Valores médios do teor de cinzas dos pellets.
Tratamento
Teor de cinzas (%)

Testemunha
0,43 a

1

2

3

4

0,30 c

0,40 ab

0,36 abc

0,35 bc

Observa-se que a adição de amido de trigo resultou na redução do teor de cinzas dos pellets,
devido à substituição da matéria-prima biomassa por aditivos e estes apresentarem teor de cinzas
inferior ao da madeira, resultando em material com baixo teor de cinzas. A testemunha e o tratamento
2 não diferiram estatisticamente e o tratamento com 1% apresentou menor teor de cinzas.
O teor de finos e durabilidade mecânica dos pellets apresentou diferença estatística pelo teste
F, para o teor de finos, todos os tratamentos adequaram-se à normativa europeia de comercialização
(DIN, 14961-2), já para a durabilidade mecânica, somente o tratamento com 2% de aditivos adequou à
normativa, que exige valor mínimo de 97% (Figura 2).

Figura 2 – Valores médios de durabilidade mecânica e teor de finos dos pellets.
O tratamento com 2% de aditivos apresentou melhores resultados em relação aos demais
tratamentos, apresentando maior durabilidade mecânica e menor teor de finos, contudo,
estatisticamente, não apresentou diferença estatística significativa quando comparado à testemunha.
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O estudo dessas duas propriedades é de fundamental importância para o transporte,
armazenamento e uso dos pellets, pois valores fora da normatização indicam pellets com possibilidade
de desintegração, inviabilizando o comercio e utilização destes biocombustíveis.
4. Conclusões
O uso de amido de trigo para produção de pellets apresentam melhorias, de forma geral, ao
processo produtivo e nas propriedades dos pellets, gerando biocombustíveis com potencial de
exportação aos principais países consumidores.
A porcentagem de uso de amido de trigo mais indicada para produção de pellets é com 2%, ao
qual adequam-se à normativa europeia de comercialização. Contudo, estudos com menores
porcentagens podem contribuir cientificamente e no processo de peletização.
O uso de aditivos apresentam viabilidade técnica para densificação da biomassa, assim,
estudos com outras fontes de aditivos podem assegurar a produção de pellets com potencial de uso e
competição com demais fontes renováveis de combustível para produção de energia.
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Efeito da adição de resíduos de pet dissolvido em aglomerados
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade de inserção de partículas de PET (Tereftalato
de etileno) dissolvido nas propriedades físicas de painéis aglomerado de eucalipto. Foram produzidos painéis
aglomerados, com partículas em proporções de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Utilizou-se o adesivo fenol
formaldeído e um ciclo de prensagem com temperatura de 170°C, pressão de 32 kgf/cm² por um tempo de 8
minutos. As propriedades físicas dos painéis foram determinadas de acordo com a norma da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 14810-3 (2002). As propriedades físicas de absorção de água e
inchamento em espessura após vinte e quatro horas de imersão melhoraram com a adição do PET,
principalmente os tratamentos com 75 e 100% de PET. Sendo assim a adição de PET dissolvido, melhorou a
estabilidade dimensional dos painéis aglomerados.
Palavras-chave: Tereftalato de etileno, Propriedades físicas, Painéis.

1. Introdução
Painéis aglomerados podem ser produzidos a partir de qualquer material lignocelulósico que
lhes confiram alta resistência mecânica e boas características físicas (ROWELL et al., 2000). De
acordo com Mendes et al. (2009a), entre os resíduos com potencial para produção de aglomerados,
destacam-se o sabugo de milho, as cascas de arroz, café, amendoim, mamona, coco, o pseudocaule de
bananeira, o caule da mandioca e o bagaço de cana. Já existem trabalhos utilizando vários tipos de
resíduos, como por exemplo, o sabugo de milho (SCATOLINO, et al.2013), poda de erva mate
(CARVALHO et al., 2015) e fibras de coco (COLLI, et al., 2010 e FIORELLI et al., 2012).
Com o aumento da demanda de produtos madeireiros, torna-se interessante o uso de novas
formas de aproveitamento de resíduos de madeira, oriundas por exemplo, do sistema industrial de
fabricação de celulose e papel e de serrarias. Pode-se citar o resíduo produzido pelo picador industrial
de cavacos para celulose, que é usado na queima em caldeira para a produção de energia ou
comercialização a empresas para a produção de adubos. No entanto, a remuneração dessa matériaprima para estas finalidades citadas é baixa quando comparada ao valor pago pela indústria de
aglomerado (PEDRAZZI, 2005).
O material usado nesse trabalho juntamente com a madeira de eucalipto foi o plástico PET
(Polietileno Tereftalato), o qual está presente em vários produtos, como frascos de refrigerantes,
produtos farmacêuticos e de limpeza, mantas de impermeabilização e fibras têxteis. Em termos
econômicos, o PET, oferece ao consumidor um produto substancialmente mais barato, seguro e
moderno (ABIPET- Associação Brasileira da Indústria do PET, 2015). Devido a essa ampla utilização,
a fração de PET nos resíduos sólidos urbanos tornou-se significativa, tornando-se necessários estudos
visando seu reaproveitamento, em diversas áreas de produção.
É de fundamental importância que estudos sejam realizados para promover o uso de matériaprima não convencional na produção de chapas aglomeradas visando a obtenção de painéis estáveis
dimensionalmente e de boa resistência mecânica (PEDRAZZI, 2005).
Com base no exposto, o objetivo do trabalho foi analisar a viabilidade de inserção de
partículas de PET dissolvido nas propriedades físicas de painéis aglomerado de eucalipto.
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2. Material e Métodos
2.1 Obtenções da matéria prima
Foram utilizados cavacos de Eucalyptus sp. residuais com idade entre três e sete anos.
Posteriormente os cavacos de eucalipto foram processados em um moinho de martelo. As partículas
foram classificadas com o auxílio de duas peneiras, utilizando as partículas que passaram na peneira
com malha de 43,60 mm² e ficaram retidas na de 7,43 mm².
O plástico PET foi processado em um moinho de martelo com o objetivo de diminuir sua
granulometria para assim facilitar a dissolução. Para dissolver a PET foi usada uma solução composta
de NaOH + Álcool + Água destilada, para cada 100 g de PET foram gastos 1 litro de água destilada +
100 g de NaOH + 100 ml de álcool. A mistura foi colocada em banho maria até dissolver todo o PET.
Para diminuir o pH da solução, de 14, com o intuito de aproximar com o pH do adesivo utilizado, o
formaldeído, foi adicionado o ácido sulfúrico (50%), utilizando a proporção de, para cada 1 litro de
solução foram adicionados 36 ml de ácido, o que fez com que o pH baixasse para 12. Este
procedimento foi realizado para evitar que ocorresse uma reação química entre a solução e o adesivo.
Foram utilizados 12 litros de PET dissolvido, correspondente a 1,92 Kg de PET, em 16 Kg de
partículas de eucalipto. Foram produzidos painéis aglomerados, com partículas de eucalipto e
associações entre as partículas e a mistura partícula com solução de PET dissolvida.
2.2. Determinação das propriedades dos adesivos
Foram determinadas as propriedades do adesivo fenol formaldeído de viscosidade, gel time,
teor de sólidos e pH, de acordo com a norma Astm D-1200 (1994).
2.3. Confecção dos painéis
Partículas de eucalipto e a combinação partícula mais PET dissolvida, foram secas em estufa
com circulação de ar, até a umidade de 3% (base massa seca das partículas).
Foram produzidos painéis aglomerados, com partículas de eucalipto e a adição de partículas de
eucalipto misturadas com PET, em proporções de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Delineamento experimental.
Tratamento

Eucalipto (%)

T1
T2
T3

100

Eucalipto com PET
dissolvido (%)
-

75
50
25
-

25
50
75
100

T4
T5

Para cada tratamento foram produzidos painéis com densidade nominal de 0,60 g/cm³. Foi
aplicado nas partículas o adesivo fenol formaldeído no teor de 8% (base massa seca das partículas),
por meio de aspersão, em uma encoladeira do tipo tambor giratório.
Após a aspersão do adesivo, as partículas foram levadas para uma caixa formadora de colchão,
com dimensões de 40 x 40. Posteriormente o colchão foi levado para a prensa, onde passou por um
ciclo de prensagem de 8 minutos, temperatura de 170ºC e pressão de 32 kgf/cm².
2.4. Determinação das propriedades físicas dos painéis
Foram confeccionados os corpos de prova, que foram acondicionados em câmara climática até
atingir a umidade de equilíbrio, nas condições de 65 ± 3% de umidade relativa e temperatura de 20 ±
2°C. A densidade, o teor de umidade, o inchamento em espessura e absorção de água após 24 horas de
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imersão em água, foram determinados seguindo-se os procedimentos estabelecidos na norma NBR
14810-3 (ABNT, 2002).
2.5. Análise dos dados
Previamente a analise da variância, o teste de homogeneidade de variâncias (teste de Bartlett a
5% de significância) e o de normalidade (teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância) foram
utilizados para analisar a dispersão dos dados.Para diferenciação entre as médias dos tratamentos, foi
realizada a análise de variância a 5% de significância, seguida de análise de regressão em nível de
significância de 5%.
3. Resultados e Discussão
3.1. Propriedades do Adesivo
O adesivo fenol formaldeído apresentou viscosidade de 943 cP (centipoise), teor de sólidos
53,4%, gel time de 64,3 segundos e pH igual a 10,7.
3.2. Propriedades físicas
A densidade aparente variou entre 0,577 a 0,617 g/cm³ nos diferentes tratamentos, não
apresentou diferença significativa na análise de variância.
Segundo a Norma ANSI A280-1 (1993), os painéis foram classificados como de densidade
baixa, o que corresponde valores menores que 0,64 g/cm³.
Na Figura 1 nota-se que houve relação significativa na regressão quadrática para o
inchamento em espessura após 24 h, com valores decrescentes com o aumento da proporção de PET
adicionado.
IE24h_observado

30

25,4

25

26,9

IE24h_estimado

EN 300 (IE_24h)

27,4
21,4

20
%

19,1

15

IE24h = - 0,000842x² + 0,021762x + 26,123143
R²=0,5405
Fcal = 8,633*

10
5

0

25
50
75
% de partículas com PET dissolvida

100

Figura 1 – Inchamento em espessura dos painéis aglomerados, após 24 h de imersão em água.
Na figura 2 nota-se que houve relação significativa na regressão quadrática para a absorção de
água após 24 horas de imersão em água, com valores decrescentes com o aumento da proporção de
PET adicionado.
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Figura 2 – Absorção de água dos painéis aglomerados após 24 h de imersão em água.
Houve diminuição do inchamento em espessura com a adição de PET na formação do painel
aglomerado. O inchamento em espessura máximo permitido após 24 h de imersão pela norma CS 23666 (1968) é de 30%. Apenas os tratamentos com adição de 75 e 100% de partículas com PET
dissolvido apresentaram valores inferiores ao máximo estipulado pela norma. Painéis produzidos com
75% e 100% de partículas com PET também apresentaram os menores valores de absorção de água.
Sendo assim o uso de partículas de eucalipto com PET dissolvido nas proporções de 75 e 100%
melhoraram as propriedades físicas dos painéis aglomerados.
Mendes et al. (2009b) encontraram valores de absorção de água após 24 horas de 95,78 e
104,56% para painéis aglomerados de 0,70 g/cm³ com 1% de parafina produzidos com Eucalyptus
urophylla de 7 e 12 anos de idade, respectivamente. Estes valores obtidos são próximos aos
encontrados neste trabalho.
Os menores valores encontrados para o inchamento em espessura e absorção de água dos
painéis é devido ao caráter hidrofóbico do PET comparado com a madeira de eucalipto que é mais
hidrofílica.
4. Conclusões
As propriedades físicas de absorção de água e inchamento em espessura, após vinte e quatro
horas de imersão em água foram melhoradas com a adição do PET, principalmente os tratamentos com
75 e 100% de partículas com PET dissolvido, proporcionando maior estabilidade dimensional ao
painel.
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Resumo
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da vaporização na permeabilidade e taxa de secagem
da madeira de E. pellita. O efeito dos tratamentos foi avaliado na madeira de três regiões
radiais: Cerne Interno (CIN), Cerne Intermediário (CIT) e Externa (TCA). Dois tempos de
vaporização (12 e 24 h) foram estudados. Os efeitos desses tratamentos foram avaliados através
de análises físicas (taxa de secagem e permeabilidade a gás) da madeira. O processo de secagem
se deu em ambiente climatizado com temperaturas de 20°C ±2 e umidades relativas de 65%±5.
A análise da taxa de secagem foi realizada em faixas de umidade antes e depois do ponto de
saturação das fibras (PSF). A vaporização por 24 h promoveu um maior aumento na
permeabilidade à gás nas três regiões radiais da madeira. Esses resultados contribuíram para que
ganhos na taxa de secagem antes e depois do PSF fossem obtidos. Em geral a vaporização
melhorou a taxa de secagem e a permeabilidade.
Palavras-chave: Secagem da madeira; Fluxo de umidade; vapor

1. Introdução
A madeira é um material higroscópico e sofre influência direta da umidade relativa do
ar. O conhecimento das propriedades higroscópicas é, sem dúvida, uma ferramenta importante
para a utilização bem-sucedida da madeira
Segundo Silva (2007), uma característica física importante a ser considerada na madeira
de Eucalyptus sp. é a permeabilidade, tendo seu cerne considerado na grande maioria de baixa
permeabilidade. Alexiou et al. (1990), relataram que a otimização do processo de secagem com
o tratamento a vapor é devido ao aumento da permeabilidade decorrente das desobstruções das
pontuações e vasos obstruídos. Esta propriedade esta associada ao equilíbrio da entrada e saída
de água da madeira e a facilidade na entrada dos fluidos
Rozas Mellado (1993) e Tomaselli (2001), definem a vaporização como a aplicação de
vapor na madeira, promovendo um aumento simultâneo de calor e umidade. É uma técnica que
tem sido explorada para uma grande variedade de propósitos, esterilização da madeira,
homogeneização da cor, aumento da permeabilidade e a melhoria na estabilidade dimensional
(GUINA LUIS, 2014; REZENDE et al 2015; DASHITI et al. 2012).
A madeira de eucalipto, por apresentar fortes tensões e contrações na secagem, sofre a
incidência de defeitos como as rachaduras e colapsos, muitos deles decorrentes da baixa
permeabilidade da madeira. Este estudo teve como finalidade levantar informações sobre o
comportamento da taxa de secagem da madeira e da permeabilidade da madeira, e como a
vaporização altera esse processo.
2. Material e Métodos
A madeira utilizada no experimento foi obtida de árvores de Eucalyptus pellita, de um
povoamento localizado dentro do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ). Para a obtenção das amostras foram abatidas três árvores, com idade de 22 anos,
implantadas num espaçamento 3x2m. De cada tora retirou-se uma prancha radial, que foi
dividida em três regiões radiais (região de cerne interno (CIN), região de cerne intermediário
(CIT) e região de transição alburno/cerne (TCA)). De cada região radial foram obtidas peças
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longitudinais com dimensões de 110 x 2,5 x 5 cm (comprimento x espessura x largura), que em
seguida foram seccionadas em três amostras de 33 x 2,5 x 5 cm (comprimento x espessura x
largura) e utilizadas nos tratamentos da madeira à vapor. As amostras testemunhas não sofreram
nenhum tratamento.
Vaporização da Madeira
O processo de vaporização das amostras de madeira foi conduzido numa autoclave
horizontal com capacidade de aproximadamente 0,18m³, munida de controle de temperatura e
pressão. A temperatura de vaporização máxima aplicada foi de 98ºC±2 e umidade relativa
95%±5. A geração do vapor ocorreu por meio de uma caldeira elétrica que gera 12Kg/hora de
vapor, transportado por uma rede de aproximadamente 15 metros. Antes da sua liberação na
câmara interna da autoclave, os condensáveis foram liberados por meio de purgador. A
vaporização foi aplicada nas peças por dois períodos constantes com durações de 12h e 24h. A
temperatura do ambiente interno da autoclave e do interior das peças foi monitorada por meio
de termopares (tipo “J”) acoplados num módulo de aquisição de sinais. Desta forma, foi
possível controlar a temperatura da madeira, para que não ultrapassasse os 90°C (Figura 1). Para
o monitoramento da umidade, foi utilizado um termo higrômetro digital com variação de 2% na
umidade e 0,5°C na temperatura. A válvula de liberação do vapor era mantida fechada sempre
que a umidade relativa do ar no interior da autoclave estivesse superior a 95%.

Figura 1. Autoclave horizontal utilizada na vaporização e distribuição dos termopares tipo “J”.
Ilustração elaborada pelo autor principal.
Processo de secagem das amostras
Após os tratamentos de vaporização, as amostras passaram por um processo de secagem
numa sala climatizada a temperatura de 20°C±2 e umidade relativa 65%±5. Durante o processo
de secagem, a cada 24 horas, foram registrados os pesos das amostras. Esse procedimento foi
encerrado quando as amostras atingiram peso constante, seguindo as orientações previstas na
Norma Brasileira Reguladora NBR. 7190 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1997). Esse processo foi utilizado para registrar a perda de massa de água.
Taxa de Secagem
Através da perda de massa de água obtida a cada 24 horas durante todo o processo de
secagem das amostras determinou-se a taxa de secagem da madeira, para cada tratamento de
acordo com a equação 1.
𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝑀𝑀á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑡𝑡. 𝐴𝐴

Equação 1

Onde: Ts = taxa de secagem para um determinado intervalo de umidade (kg/cm².h);
Mágua = massa d'agua removida da madeira (kg); t = tempo de secagem (h); A = área de
evaporação (cm²).

1005

A área de evaporação foi determinada para cada amostra sendo o corpo de prova
considerado um prisma retangular. A taxa de secagem da madeira em cada tratamento foi
calculada para os intervalos de umidade variando de Verde até 15%, de Verde até 30% e de
30% até 15% de umidade.
Permeabilidade ao ar
Após o processo de secagem ao ar, as amostras para permeabilidade foram torneadas em
peças de formato cilíndrico com diâmetro de 2,0 cm. Em seguida, foram seccionadas num
comprimento de 5,0 cm para obtenção do corpos-de-prova para o ensaio de permeabilidade.
Essas dimensões foram utilizadas em diversos trabalhos e é adotada como padrão nos ensaios de
permeabilidade (SILVA 2007, BARAÚNA 2010, TAGHIYARI & ENAYATI, 2012 b).
Para a determinação da permeabilidade da madeira ao ar atmosférico, foram utilizados
quatro fluxômetros ligados em série nas seguintes escalas e sequência: 0,04 a 0,5 LPM (Litros
por minuto); 0,2 a 2,5 LPM; 0,4 a 5,0 LPM e 2,0 a 25,0 LPM. Numa das extremidades da série
de fluxômetros foi conectada uma bomba de vácuo e na outra, foram encaixadas as amostras
impermeabilizadas, com duas demão de verniz marítimo a base de poliuretano, evitando fluxos
no sentido radial. A pressão de vácuo utilizada na bomba foi de -3 pol.Hg (76,2 mmHg).
Segundo testes preliminares, esta pressão apresentou valores mais constantes de fluxo de ar.
A leitura era realizada no momento de estabilidade do fluxo por aproximadamente 10s,
quando se anotava os valores de fluxo e da bomba de vácuo. Para a determinação da
permeabilidade da madeira ao gás, foi utilizada a equação, seguindo a lei de Darcy (SIAU,
1971).
Para a taxa de secagem, foram adotados métodos de análise paramétrica (ANOVA),
com delineamento inteiramente casualizado, levando-se em consideração os níveis de
vaporização e de posição radial, sendo utilizado o teste de Tukey para a comparação de médias
ao nível de confiança de 95%. A análise estatística utilizada para permeabilidade foi realizada
no programa BioEstat versão 5.0. Após constatada a ausência de distribuição normal (teste de
Lillefors) nos dados de permeabilidade, aplicou-se a análise de variância para testes não
paramétrico de Kruskal-wallis (5% de significância) e prosseguiu a análise pelo teste de Dunn,
também a 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Resultados
Os resultados obtidos para permeabilidade ao ar da madeira de E. pellitta, mostram uma
variação entre as posições radiais, sendo que as regiões do cerne (CIN e CIT) apresentaram
valores significativamente inferiores aos da transição com o alburno (TCA). Os resultados
obtidos para a permeabilidade ao ar, constam na tabela 1.
Tabela 1. Permeabilidade longitudinal média por posição radial da madeira de E. pellita para
cada tratamento
Tratamentos
Testemunha
Vapor

12h
24h

Perfil radial da permeabilidade (cm³/cm.atm.s)
Interna (CIN)
Intermediária (CIT)
Externa (TCA)
25,22(44,69) B b
22,12(17,23) B b
456,45(28,26) 𝑩𝑩 𝒂𝒂
34,84(166,08) AB b
32,71(98,35) AB b
479,91(40,30) A a
37,25(103,27) A b
35,96(76,07) A b
497,44(41,98) A a

Os valores entre parênteses correspondem à variância. Letras diferentes denotam diferenças estatísticas
entre os tratamentos (maiúscula na coluna) e nas posições radiais (minúscula na linha)

O processo de vaporização proporcionou aumentos na permeabilidade da madeira nas
regiões localizadas no cerne (Tabela 2). Contudo, somente com a exposição da madeira ao
vapor pelo período de 24 horas foi possível obter valores de permeabilidade significativamente
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diferentes entre a testemunha nas duas posições radiais do cerne. Na transição com alburno
ambos os períodos foram diferentes da testemunha.
A taxa de secagem da madeira apresentou diferenças significativas no sentido radial,
sendo as maiores médias encontradas na porção mais externa (TCA). As regiões localizadas no
cerne apresentaram valores muito similares entre si, embora nota-se uma ligeira redução na
região de cerne intermediário (CIT)
Tabela 2. Permeabilidade longitudinal média por posição radial da madeira de E. pellita para
cada tratamento
Tratamento
Testemunha
12h
Vapor
24h

Taxa de Secagem (g/cm².h.10−5)
Interna (CIN)
Intermediária (CIT)
0.3604 C ab
0.3577 B b
0.4672 B a
0.4261 A b
0.5119 A ab
0.4242 A b

Externa (TCA)
0.3718 C a
0.4640 B a
0.5454 A a

Letras diferentes denotam diferenças estatísticas entre os tratamentos (maiúscula na coluna) e nas
posições radiais (minúscula na linha).

Valores diferentes na taxa de secagem foram observados entre as faixas de umidade
Verde-30% (capilaridade) e 30-15% (difusão), sendo que a saída de água higroscópica foi mais
influenciada pela vaporização por 24h, visto que ocorreram diferenças estatísticas entre esta e a
testemunha.
Tabela 3. Permeabilidade longitudinal média por posição radial da madeira de E. pellita para
cada tratamento
Tratamentos
Testemunha
Vapor

12h
24h

Taxa de secagem Média (g/cm².h.10−5)
Verde-15%
Verde-30%
0,3633 C
0,8277 AB
0,4324 B
0,7328 B
0,4938 A
0,8412 A

Letras diferentes denotam diferenças estatísticas entre os tratamentos (coluna)

30-15%
0,2939 B
0,3608 AB
0,3905 A

Discussão
Para Lepage (1986), a não receptividade do cerne a tratamentos químicos, se dá pela sua
baixa permeabilidade, decorrente do acúmulo de extrativos que influenciam na obstrução dos
vasos e pontoações. A maior parte da diferença existente entre a permeabilidade do cerne e
alburno do E. citiodora, é atribuída ao teor de extrativos presentes na região do cerne (SILVA,
2007).
Embora a vaporização tenha proporcionado aumento na permeabilidade pelo possível
arraste de extrativos, os ganhos ainda foram muito aquém dos valores encontrados para
permeabilidade na região do alburno. Isso pode ser explicado pela permanência da tilose no
lúmen dos vasos, mesmo após a aplicação de vapor.
Dashti et al. (2012), relataram que o aumento das taxas de secagem pode estar
diretamente relacionado ao aumento da permeabilidade e aos parâmetros de difusividade da
madeira.
Sernek (2012) e Eliotério & Silva (2011) corroboram, afirmando que o aumento da
temperatura tem influência direta na adsorção da parede celular associando isso com a
inativação ou neutralização dos sítios de adsorção decorrente do rearranjo dos compostos
químicos da parede como a migração ou perda dos extrativos.
Particularmente o tempo de exposição da madeira por um período de 24 horas foi mais
eficiente, sendo significativamente diferente do tempo de 12 horas. Tal como aconteceu com a
permeabilidade, a taxa de secagem aumentou com a aplicação de vapor por 24 horas, devido a
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uma possível redução dos teores de extrativos. Desta forma, observa-se que a relação entre o
teor de extrativos e a permeabilidade, reflete diretamente na taxa de secagem.
4. Conclusão
A exposição da madeira em ambiente de vapor saturado causou um aumento na
permeabilidade ao ar e na taxa de secagem na madeira de E. pellita. em todas as regiões radiais.
A exposição da madeira em ambiente de vapor saturado por um período de até 24 horas
proporciona um aumento significativo na permeabilidade à gás do cerne da madeira, mas ainda
inferior a permeabilidade do alburno. A exposição da madeira em ambiente de vapor saturado
por um período de até 24 horas proporciona um aumento na taxa de secagem da madeira de E.
pellita, principalmente durante o processo de transferência de água por difusão.
5. Agradecimentos
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Resumo
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do intemperismo acelerado nas propriedades colorimétricas
da madeira de Eucalyptus cloeziana termorretificada em óleo reutilizado, com acabamento de tinta branca e
sem acabamento. Para tanto, foram confeccionados corpos de prova com dimensões 2 x 2 x 5 cm a partir de
quatro árvores. Estes foram imersos em banho de óleo a temperatura ambiente, após atingir 190ºC
permaneceram no processo de modificação térmica por seis horas. Após a modificação térmica foram aplicadas
duas demãos de tinta branca em 50% dos corpos de prova e todos foram submetidos à degradação em câmara
de intemperismo por 10 horas. Em seguida foram mensuradas as variáveis colorimétricas. Nos tratamentos
com aplicação de tinta branca houve um decréscimo do parâmetro L* (escurecimento), sem variação total de
cor entre os tratamentos. Nos tratamentos sem aplicação de tinta branca a variação total de cor foi de 7,2 para o
tratamento controle e abaixo de 4 para os demais. A modificação térmica foi eficiente na manutenção da cor da
madeira e não influenciou na aplicação de tinta branca.
Palavras-chave: Produtos de acabamento, colorimetria, modificação térmica.

1. Introdução
É sabido que a modificação térmica causa alterações nas propriedades físicas da madeira, tais
como a redução da hidroscopicidade, aumento da estabilidade dimensional, melhora a resistência à
degradação por insetos e microrganismos e modifica a cor da madeira tornando ela mais escura (HILL,
2006). Esse fator é muito importante no ponto de vista estético, pois muitas vezes pode determinar o
seu valor no mercado (PASTORE et al, 2004; ESTEVES et al, 2008; TUONG E LI, 2010).
A madeira natural não tratada é susceptível a degradação ambiental induzida por fatores de
intemperismo, como a radiação solar (raios ultravioletas (UV), visível e infravermelho), a umidade
(orvalho, chuva e umidade), temperatura e oxigênio (FEIST et al, 1990). Entre todos esses fatores os
raios UV são os que mais contribuem para o desgaste de madeira (KALNINS 1966; FUTO 1974;
FEIST E HON 1984). A madeira é capaz de absorver comprimentos de onda de radiação
eletromagnética (luz UV penetra cerca de 75 µm e de luz visível de cerca de 200 µm) para iniciar as
reações fotoquímicas que podem em última análise, levar à descoloração da madeira e fotodegradação
(HON 1981).
Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi avaliar as alterações colorimétricas da madeira
tratadas termicamente em óleo vegetal reutilizado com acabamento de tinta branca e sem acabamento
expostos na câmara de intemperismo.
2. Material e Métodos
De um povoamento homogêneo de 22 anos de Eucalyptus Cloeziana, localizado no Jardim
Botânico da Universidade Federal de Santa Maria, no município de Santa Maria – RS, foram
selecionadas aleatoriamente quatro árvores, conforme a norma American Society for Testing and
Materials - D5536-94 (ASTM, 2010). Posteriormente foram desdobradas utilizando somente a primeira
tora de cada árvore, com aproximadamente 3 metros de comprimento. Após o desdobro, a partir da
prancha central de cada tora, foram confeccionados os corpos de prova, com dimensões de 2x2x5 cm.
Tratamento Térmico
Para o tratamento térmico os corpos de prova foram imersos em um tanque com óleo de soja
que já havia sido utilizado em outro tratamento térmico durante 6 horas a temperatura de 190 °C com
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madeira de Eucalyptus Cloeziana. Os corpos de prova foram imersos no óleo à temperatura ambiente e
aquecidos até a temperatura de 190°C. Quando se atingiu a temperatura desejada foram contabilizadas
6 horas de tratamento. Após o período pré-estabelecido, os corpos de prova foram condicionados em
uma estuda de circulação forçada de ar a 103°C por 1 hora, etapa realizada para o condicionamento e
cura do óleo. Os tratamentos foram sendo realizados sempre reutilizando o mesmo óleo, conforme a
Tabela 1.
Tabela 1- Organização dos tratamentos conforme o tempo de imersão dos corpos de prova e o
tempo de reutilização do óleo. (Fonte: os autores).
Tratamentos
Tempo de imersão dos CP (h) Tempo de reutilização do óleo (h)
C
0
0
TR1
6
12
TR2
6
18
TR3
6
24
Em que: C é o tratamento controle, TR1 tratamento térmico com a primeira reutilização do óleo, TR2
tratamento térmico com segunda reutilização do óleo e TR3 tratamento térmico com terceira
reutilização do óleo.
Câmara de intemperismo
Foram utilizados 50% dos corpos de prova após a modificação térmica, conforme os
tratamentos da Tabela 1, para aplicações de duas demãos da tinta branca da marca Mundial Primer.
Após isso, os corpos de prova foram expostos em câmara de intemperismo em ciclos de radiação,
temperatura e umidade controlada de acordo com a norma ASTM G 154. Os mesmos foram retirados
após 10 horas de radiação ultravioleta para posterior realização das análises colorimétricas (Tabela 2).
Tabela 2 - Organização dos tratamentos conforme os acabamentos dados aos corpos de prova para a
exposição na câmara de intemperismo. (Fonte: os autores).
Tratamentos
C
TR1
TR2
TR3

Acabamento tinta branca
CB
TRB1
TRB1
TRB3

Em que: CB: controle com acabamento de tinta branca; TRB1: tratamento térmico com
primeira reutilização de óleo com acabamento de tinta branca; TRB2: tratamento térmico com segunda
reutilização de óleo com acabamento de tinta branda; TRB3: tratamento térmico com terceira
reutilização de óleo com acabamento de tinta branca
Colorimetria
Para realização desse ensaio de caracterização, foi utilizado um colorímetro portátil Konica
Minolta®, modelo CR-400. O aparelho foi configurado conforme padrão descrito pela Commission
Internationale de L'éclairage (CIE-L*a*b*).
Para cada tratamento, foram utilizados seis corpos de prova, sendo dois com tinta branca e
dois sem acabamento. Foram realizadas quatro verificações colorimétricas, duas na seção tangencial e
outras duas na seção radial. Os resultados apresentados estão dispostos em relação aos valores médios
das duas seções analisadas. Assim, obtiveram-se os parâmetros colorimétricos de claridade L* (preto,
0 – branco, 100), da coordenada cromática a* (+ vermelho, - verde), da coordenada cromática b* (+
amarelo, - azul), da saturação de cor C* e do ângulo de tinta h°. Já a variação de cor ΔE, foi calculada
conforme a Equação abaixo.
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Análise dos dados
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Primeiramente foram verificadas
a normalidade e homogeneidade de variância dos dados, pressupostos antes de qualquer teste
paramétrico. A partir da validação desses testes, os dados foram interpretados através da análise de
variância (ANOVA) por meio do teste F em 5% de significância. Em caso de rejeição da hipótese nula
será realizado teste de médias de Tukey em nível de 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Madeira tratada termicamente com Acabamento de Tinta Branca
De maneira geral, nos tratamentos com acabamento de tinta branca houve tendência de
decréscimo da cromática a*, sendo que o tratamento controle, apresentou um decréscimo de 42,6%.
Nas madeiras modificadas termicamente o decréscimo foi maior conforme a reutilização do óleo,
apresentando um valor médio de 72,3% no TRB3.
Na cromática b* observou-se um acréscimo em todos os tratamentos, sendo que o tratamento
controle apresentou o maior valor médio (50,3%). Nas madeiras modificadas termicamente houve uma
tendência de quanto mais o óleo foi reutilizado menor o acréscimo da cromática b*, sendo encontrados
valores de 30% para o TRB1 e 22,6% para o TRB3. Segundo Pastore, (2004) as madeiras expostas a
radiação UV aumentam gradativamente a cor amarela e isso pode ter afetado o acabamento nesse caso.
De maneira geral, houve um decréscimo no índice de claridade L*, o que indica um
escurecimento do acabamento da madeira, que foi mais acentuado no TRB2 e TRB3, apresentando
valores muito semelhantes, de 3,5% e 3,3% respectivamente. O tratamento controle e o TRB1 também
apresentaram valores semelhantes, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos,
como podemos observar na figura 1.

Figura 1 – Índices de claridade (L*) para madeira de Eucalyptus cloeziana com acabamento de tinta
branca antes e depois de 10 horas de exposição na câmara de intemperismo para diferentes tempos de
reutilização do óleo para tratamento térmico. CB: controle com acabamento de tinta branca; TRB1:
tratamento térmico com primeira reutilização de óleo com acabamento de tinta branca; TRB2:
tratamento térmico com segunda reutilização de óleo com acabamento de tinta branca; TRB3:
tratamento térmico com terceira reutilização de óleo com acabamento de tinta branca. (Fonte: os
autores). As barras acima das colunas indicam o desvio padrão.
A variação total da cor (∆E) apresentou valores semelhantes para todos os tratamentos com
acabamento de tinta branca, como mostra a Figura 2. Os maiores valores de variação foram
observados nos tratamentos TRB2 e TRB3 com valores de 3,5 e 3,4 respectivamente.
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Figura 2 – Variação total de cor (ΔE*) para madeira de Eucalyptus cloeziana termorretificada
com acabamento de tinta branca. CB: controle com acabamento de tinta branca; TRB1: tratamento
térmico com primeira reutilização de óleo com acabamento de tinta branca; TRB2: tratamento térmico
com segunda reutilização de óleo com acabamento de tinta branda; TRB3: tratamento térmico com
terceira reutilização de óleo com acabamento de tinta branca. Letras seguidas da mesma letra não
apresentam diferença significativa em 5% de significância pelo teste de Tukey. As barras acima das
colunas indicam o desvio padrão.
Madeira tratada termicamente sem Acabamento de Tinta Branca
Nas madeiras modificadas termicamente sem o acabamento de tinta branca houve um
acréscimo na cromática a*. Todos os tratamentos em que a madeira foi modificada termicamente
apresentaram acréscimos superiores ao do controle, tendo o TR1 apresentado o maior valor 20,1%. O
tratamento controle resultou em um menor acréscimo dentre os demais, sendo este de 1,4%. Na
cromátide b* também houve acréscimos importantes na madeira, sendo que o tratamento controle e
TR1 apresentaram os maiores valores, de 21,4% e 26,8%, respectivamente diferindo
significativamente dos demais. Rosu et al. (2010) encontrou em seu trabalho resultados semelhantes
paras as cromáticas a* e b*, ele atribui o aumento nessas cromáticas à formação de quinonas devido ao
efeito do intemperismo.
No índice de claridade L* observou-se um decréscimo no tratamento controle de 4,5 %.
Porém, em todos os tratamentos em que a madeira foi modificada termicamente observou-se um
acréscimo no índice L*, de 4,1 % para o TR1, 4,8 % para o TR2 e 3,9 % para o TR3. Silva et al.
(2006) obteve resultados semelhantes com madeiras tropicais expostas na câmara de intemperismo.
A variação total da cor (∆E) se apresentou maior para o controle (7,27). Nas amostras
modificadas termicamente o ∆E apresentou valores semelhantes, sendo 3,49 para o TR1, 2,41 para o
TR2 e 2,86 para o TR3, como podemos observar na Figura 3. Os resultados do ∆E encontrados para a
madeira modificada termicamente se assemelham aos encontrados para madeira de Ipê roxo, Tauari
por Silva et al. (2006). Yildiz et al. (2013).

Figura 3 – Variação total de cor (ΔE*) para madeira de Eucalyptus cloezianatermorretificada sem
acabamento expostas na câmara de intemperismo. C: controle; TR1: termorretificação com primeira
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reutilização de óleo; TR2: termorretificação com segunda reutilização do óleo; TR3: termorretificação
com terceira reutilização do óleo. Letras seguidas da mesma letra não apresentam diferença
significativa em 5% de significância pelo teste de Tukey. As barras acima das colunas indicam o
desvio padrão.
4. Conclusões



A termorretificação não influenciou na variação de cor da madeira com acabamento de tinta
branca exposta na câmara de intemperismo.
A variação total da cor da madeira exposta na câmara de intemperismo foi menor para a
madeira termorretidicada e apresentou valores constantes. O que sugere a eficácia na
reutilização do óleo para a termorretificação.
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Resumo

Objetivou-se avaliar o efeito do material genético na variação da densidade básica da
madeira em dois sistemas silvipastoris com o mesmo arranjo espacial. O sistema 1 com
o material genético A, no espaçamento 6 x 4 m e o sistema 2 com o material genético B
com o mesmo arranjo. Para cada uma das áreas foram retiradas 5 amostradas de madeira,
a 30 cm de altura, escolhidas aleatoriamente. O método utilizado para determinação da
densidade seguiu a norma NBR 11941. Os resultados foram comparados pelo Teste de
Tukey a nível de probabilidade de 95% que resultou em não haver diferença estatística
entre os valores de densidade básica da madeira. Dessa forma, foi possível concluir que,
nas condições de plantio de cada um dos sistemas, o material genético não afetou a
densidade básica da madeira.
Palavras-chave: Agricultura de baixo carbono; Eucalipto; Política Nacional de Mudanças Climáticas.

1. Introdução
O Governo Federal, por meio do Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) e do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, modalidades Floresta e Eco, tem
incentivado a adoção de Sistemas Agroflorestais (SAF’s) (BRASIL, 2012). Os SAF’s são definidos
como sistemas de uso da terra que envolvem dois componentes principais, árvores ou arbustos, em
conjunto com a pastagem e/ou uma cultura agrícola, com o objetivo de beneficiar interações ecológicas
e trazer retorno financeiro para o produtor (MOSQUERA-LOSADA et al., 2009), e funcionam como
potenciais sumidouros de carbono (TORRES et al., 2014; MONROE et al., 2016).
A principal espécie arbórea utilizada na composição desse sistema, no Brasil, é do gênero
Eucalyptus, devido ao potencial de crescimento, adaptação a diferentes condições ecológicas e usos de
sua madeira (OLIVEIRA NETO; REIS; REIS, 2007).
A densidade básica é uma das características de melhor avaliação da qualidade da madeira, tanto
para uso agrícola como para industrial. Devido à sua importância e facilidade de determinação,
juntamente a outros parâmetros qualitativos, a densidade básica vem sendo a característica mais
estudada e difundida (BATISTA; KLITZKE; SANTOS, 2010).
Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito do material genético, de um
híbrido de Eucalypthus grandis x Eucalypthus urophylla, na variação da densidade da madeira em dois
Sistema Silvipastoris no município de Porto Firme - MG.
2. Material e Métodos
O estudo foi conduzido em dois Sistemas Silvipastoris, com as mesmas condições de plantio,
implantados no ano de 2006, com dois matérias genéticos distintos, no espaçamento de 6 x 4 m,
localizados na Fazenda Quintão que pertence a zona rural do município de Porto Firme (20°41'12.42"S;
43° 0'34.46"O), MG. Os dados de campo foram coletados nos meses de junho a julho de 2014.
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O clima da região é do tipo Cwa, segundo a classificação de Köppen, definido como clima
subtropical úmido (ABREU et al., 2011).
Para determinação da densidade da madeira, foram retiradas amostras de 5 árvores de cada
material genético, a 30 cm de altura, do centro a medula, com auxílio de um trado mecânico Haglöf®
que possibilitou a obtenção de cilindros de aproximadamente 0,5 cm de diâmetro e comprimento
variado. O método utilizado para determinação da densidade seguiu a norma Norma Brasileira
Regulamentadora - NBR 11941 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2003).
Os resultados de densidade da madeira, entre os clones, foram comparados pelo Teste de Tukey
a nível de probabilidade de 95%.
3. Resultados e Discussão
Ao se comparar os valores de densidade básica da madeira pelo teste de Tukey, ao nível de
significância de 5%, não houve diferença estatística entre os valores encontrados nos dois espaçamentos
(Tabela 1).
Tabela 1 - Comparativo dos resultados obtidos na densidade da madeira dos materiais genéticos
estudados. Fonte: Dados do autor.

Alguns fatores como a taxa de crescimento, condições climáticas, espaçamento, idade e
espessura da parede celular podem influenciar a densidade básica da madeira (GOMES, 2007).
Latorraca e Albuquerque (2000) observaram que as propriedades da madeira variam conforme o
crescimento da árvore.
Condições ambientais desfavoráveis ao desenvolvimento de espécies florestais, tais como baixa
fertilidade do solo, déficit hídrico e temperaturas desfavoráveis ao crescimento das plantas estão
diretamente relacionadas a valores maiores de densidade da madeira, em virtude de a baixa atividade
fisiológica da planta (BAKER et al., 2004). Em contrapartida, valores menores estão relacionados a
ambientes favoráveis ao desenvolvimento das plantas, devido a proporção inferior de lenho tardio em
relação ao lenho inicial (OLIVEIRA et al., 2012).
Carneiro et al. (2014), ao avaliar o efeito do material genético na variação da densidade da
madeira de três clones de Eucalyptus sp. em 4 idades diferentes (3, 4, 5 e 7 anos) e constataram que,
para todas elas, o material genético influenciou significativamente a densidade, resultado diferente ao
do presente estudo.
Arango Alzate, Tomazello Filho e Piedade (2005), avaliaram a variação da densidade básica da
madeira, aos 8 anos de idade, de três clones de Eucalyptus sp, e encontraram que o material genético
influenciou a densidade básica da madeira. Resultado esse também diferente ao do presente estudo.
Com o objetivo de estudar o feito do material genético de 6 clones de Eucalyptus sp., aos 3 anos
de idade, na variação da densidade básica da madeira, Gouvêa et al. (2011) não observou um padrão da
influência do material genético na densidade da madeira, visto que, alguns apresentaram resultados
estatisticamente iguais e outros diferentes.
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4. Conclusões
Os resultados, encontrados na literatura, sobre a influência do material genético na variação da
densidade da madeira são conflituosos devido aos fatores que podem afetar tal variável, sendo necessário
mais estudos sobre o tema.
Para as condições do presente trabalho, foi possível concluir que a densidade básica da madeira
não foi afetada pelo material genético.
5. Agradecimentos
A FAPEMIG, CNPq e Capes pelo fornecimento de recursos que permitiram a condução dessa
pesquisa.
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Resumo
As mudanças ocorridas nas propriedades da madeira modificada termicamente são o reflexo
das alterações na sua composição química. O objetivo geral deste trabalho foi verificar as
alterações na composição química da madeira de Eucalyptus grandis modificada termicamente
pelo processo VAP HolzSysteme®. A madeira de Eucalyptus grandis foi coletada na empresa
TW Brazil, localizada em Ponta Grossa, Paraná, conforme metodologia de amostragem
apropriada. Nesta empresa foi realizado o processo de modificação térmica da madeira, em três
temperaturas finais de processo (140, 160 e 180 °C), que juntamente ao controle resultou em
quatro tratamentos. Na caracterização química da madeira foram determinados os teores de
extrativos em etanol-tolueno, pentosanas, lignina total, conforme métodos analíticos clássicos.
O processo de modificação térmica alterou significativamente a composição química da parede
celular da madeira de Eucalyptus grandis, principalmente, nas temperaturas de 160 e 180 °C,
em que a alteração foi proporcional à temperatura utilizada. Para o teor de extrativos
solubilizados em etanol-tolueno, o processo alterou a composição química da madeira nas três
temperaturas avaliadas.
Palavras-chave: Lignina; Pentosanas; Extrativos.

1. Introdução
A modificação térmica da madeira vem sendo realizada desde a década de 1920, e é um tema
que já foi largamente estudado na Europa para aplicação em madeiras comerciais do Hemisfério
Norte. Esses estudos resultaram no desenvolvimento dos cinco principais processos industriais que se
encontram em funcionamento desde a década de 1990: ThermoWood® (Finlândia), Retification® e
Perdure® (França), Plato® (Holanda) e Menz OHT® (Alemanha) (ESTEVES; PEREIRA, 2009).
O Brasil também possui um processo de modificação térmica em escala industrial, chamado
VAP HolzSysteme®, realizado por pelo menos três empresas no Brasil. As pesquisas desse processo
iniciaram no ano de 2006, buscando-se, inicialmente, o desenvolvimento do equipamento e o
aprimoramento do processo. A primeira pesquisa em nível de pós-graduação avaliou as principais
propriedades da madeira de Eucalyptus grandis modificada termicamente (BATISTA, 2012).
As principais variáveis dos processos de modificação térmica são: temperatura, taxa de
aquecimento, duração (tempo), pressão (em alguns casos) e o gás presente na atmosfera (basicamente
oxigênio ou nitrogênio), manejadas em diferentes fases de um programa pré-estabelecido e
caracterizam as diferentes patentes. As modificações que ocorrem no material processado são,
majoritariamente, de natureza química; quer dizer, a composição química da parede celular da
matéria-prima original é modificada, refletindo em mudanças nas propriedades da madeira.
O estudo da composição química da madeira constitui uma das ciências fundamentais para a
compreensão da utilização deste material. As paredes das células da madeira contêm celulose,
hemiceluloses e lignina como elementos estruturais, que são biopolímeros e representam quase que a
totalidade de sua composição (massa seca). A natureza orgânica complexa desses componentes não
permite uma simples identificação molecular, à semelhança do que ocorre com substâncias mais
simples.
Dentre os polissacarídeos, a celulose representa de 40 a 45% da massa seca da madeira, sendo o
principal constituinte da parede celular. Sua estrutura química já foi elucidada em detalhes, porém seu
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estado supramolecular e suas propriedades poliméricas ainda não são completamente compreendidos
(SJÖSTRÖM; WESTERMARK, 1999).
As hemiceluloses são quimicamente relacionadas com a celulose, porque ambas são
carboidratos. Inicialmente acreditava-se que eram intermediárias da biossíntese da celulose, porém, é
conhecido que as hemiceluloses pertencem a um grupo de polissacarídeos heterogêneos que são
formados em rotas biossintéticas diferentes daquelas da celulose. A separação entre celulose e
hemiceluloses está embasada na solubilidade em hidróxido de sódio a 17,5%, em que o primeiro grupo
é insolúvel, ao passo que o segundo é solúvel (TSOUMIS, 1991).
A lignina é o componente da parede celular que diferencia a madeira dos demais materiais
celulósicos produzidos na natureza. A lignina não é um carboidrato, sendo de natureza
predominantemente aromática (TSOUMIS, 1991). Ligninas são biopolímeros amorfos, compostos por
unidades hidroxiladas de fenilpropano que são unidas principalmente por ligações éter (C-O-C),
porém, também por ligações C-C, e ocorrem em plantas vasculares como um dos maiores
componentes estruturais (BRUNOW; LUNDQUIST; GELLERSTEDT, 1999; SJÖSTRÖM;
WESTERMARK, 1999). A lignina é depositada nas paredes celulares e na lamela média como uma
substância incrustante e juntamente com os polissacarídeos reforçam a estrutura celular (SJÖSTRÖM;
WESTERMARK, 1999).
A complexidade da química da madeira torna-se maior ao se considerar o grupo dos
extrativos. Estes, não desempenham função estrutural na parede celular, porém possuem papel
fundamental no metabolismo secundário, desenvolvimento e proteção vegetal, influenciando em
diversas propriedades da madeira. Os extrativos são comumente divididos em dois grupos, orgânicos e
inorgânicos, em que os primeiros ainda são subdivididos em grande diversidade de substâncias, tais
como açúcares, gorduras, terpenos, esteróides, resinas e substâncias fenólicas.
O objetivo geral deste trabalho foi verificar as alterações na composição química da madeira
de Eucalyptus grandis modificada termicamente pelo processo VAP HolzSysteme®.
2. Material e Métodos
2.1 Amostragem e metodologia
A espécie em estudo foi o Eucalyptus grandis, processada e fornecida pela empresa TW Brazil
(Ponta Grossa, Paraná). Foram amostradas cinco árvores, das quais se utilizou apenas a primeira tora
(base), que foram desdobradas, dando origem a tábuas de 30 x 200 x 3.000 mm. Foram amostradas
cinco tábuas por tora, representando o perfil radial, incluindo a medula. De cada tábua amostrou-se
quatro tábuas curtas de 30 x 200 x 750 mm, distribuindo-se o material igualmente entre os
tratamentos, que foram representados basicamente por madeira juvenil.
O experimento foi desenvolvido em quatro tratamentos: madeira não tratada (controle) e
modificada termicamente em três temperaturas finais de processo (140, 160 e 180 °C) e as
características químicas avaliadas podem ser observadas na Tabela 1. Para todas as análises químicas
foram realizadas cinco repetições por tratamento.
2.2 Análise estatística
A análise estatística das características químicas, por tratamento, foi realizada em delineamento
inteiramente casualizado, em nível de significância de até 5% de probabilidade para todos os testes. O
efeito dos tratamentos foi verificado pela aplicação da análise de variância (ANOVA) e, quando
confirmada a rejeição da hipótese nula, utilizou-se o teste de Tukey para a diferenciação das médias.
Para a realização das análises estatísticas foi utilizada a versão demonstrativa do software
Statgraphics Centurion versão XV.
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Tabela 1 - Descrição das análises químicas realizadas e seus respectivos métodos
Características químicas
Método
Referência
Extrativos

Lignina

Pentosanas

Norma T 204 cm-97
Lignina Klason insolúvel em
ácido
Lignina Klason solúvel em ácido
Norma T 223 cm-01

Technical Association of the
Pulp and Paper Industry TAPPI (1997)
Gomide e Demuner (1986)
Goldschmid (1971)
Technical Association of the
Pulp and Paper Industry TAPPI (2001)

3. Resultados e Discussão
Os resultados da análise química foram apresentados na Tabela 2, sendo representados pelas
médias dos teores de pentosanas, lignina total e extrativos em etanol-tolueno.
Tabela 2 - Estatísticas dos teores de pentosanas, lignina total e etanol-tolueno. (Fonte: os autores).
Extrativos em etanolTratamento
Pentosanas (%)
Lignina total (%)
tolueno (%)
14,47 a
29,07 c
2,63 d
Controle
(4,28)
(2,63)
(2,43)
14,73 a
28,70 c
3,51 c
140 °C
(2,40)
(1,75)
(4,61)
9,63 b
31,52 b
19,20 a
160 °C
(3,73)
(1,78)
(1,34)
0,77 c
33,76 a
18,07 b
180 °C
(16,43)
(1,65)
(1,26)
Teste de Bartlett
1,64ns (P-value= 0,07)
1,05ns (P-value= 0,86)
1,51ns (P-value= 0,11)
F calculado –
1.303,32* (P-value=
76,19* (P-value=
10.933,86* (P-value=
ANOVA
0,00)
0,00)
0,00)
Números entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. Dentro de cada coluna, as médias seguidas de pelo menos
uma letra igual não diferem significativamente em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. n.s.: não significativo
em nível de 5%. *significativo em nível de 5%.

Previamente à ANOVA, os dados de cada análise química foram submetidos ao teste de
Bartlett, que verifica a homogeneidade das variâncias, que é um dos pressupostos para a realização
daquela análise. Como pode ser observado na Tabela 2, as variâncias dos tratamentos para todas as
análise foram homogêneas, ou seja, não apresentaram diferença significativa entre elas.
As hemiceluloses de folhosas são compostas basicamente por unidades monoméricas com cinco
carbonos, chamadas pentoses, determinadas quimicamente na análise do teor de pentosanas (TAPPI,
2001). As hemiceluloses de eucalipto são conhecidas como xilanas, porque são compostas por
unidades monoméricas de xilose (PALMEIRAS et al., 2010).
O teor de pentosanas variou significativamente entre os tratamentos, no qual as maiores médias
foram obtidas pelos tratamentos controle e 140 °C, o que indica que a temperatura de 140 °C não foi
suficiente para causar perda de massa de pentosanas na madeira analisada. O mesmo não pode ser
comentado para a madeira modificada termicamente a 160 e 180 °C, em que neste a perda de massa
foi tão severa que o teor de pentosanas atingiu média inferior a 1%.
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O teor de lignina total correspondeu a soma dos teores de lignina solúvel e insolúvel. Observouse que não houve diferença significativa entre as médias dos tratamentos controle e 140 ºC, ou seja,
ocorreu a mesma tendência do teor de pentosanas. A maior média de teor de lignina foi obtida pelo
tratamento a 180 °C, com 33,76%.
Obviamente o processo de modificação térmica não produziu lignina na madeira de Eucalyptus
grandis; mas a significativa perda de massa de pentosanas dos tratamentos 160 e 180 °C fez com que a
proporção de lignina se tornasse maior em relação à massa total. Portanto, o aumento do teor de
lignina destes tratamentos foi apenas aparente, já que as análises químicas realizadas consideram a
massa dos constituintes em relação ao todo (análises gravimétricas).
O teor de extrativos solúveis em etanol:tolueno cresceu significativamente até o tratamento 160
°C e sofreu uma redução no tratamento 180 °C, o que pode ser observado claramente na Figura 1, na
qual também se encontra a linha de tendência do teor de pentosanas.
25

(%)

20
15
10
5
0

Controle

140 °C

Pentosanas (%)

160 °C

180 °C

Extrativos (%)

Figura 1 - Teor de pentosanas x teor de extrativos solúveis em etanol:tolueno. (Fonte: os autores).
Nota-se claramente que o teor de extrativos variou inversamente com o teor de pentosanas, o
que, possivelmente, poderia ser atribuído a remoção da fração de hemiceluloses degradadas
termicamente, aumentando significativamente o teor de extrativos em etanol-tolueno.
O decréscimo dos extrativos do tratamento 180 °C comparado ao 160 °C pode ser explicado
pela volatilização de frações de açúcares de baixo peso molecular causada pela elevada temperatura,
conforme proposto por Batista et al. (2016). O aumento do teor de extrativos no tratamento 140 °C em
relação ao controle pode ser explicado pela degradação térmica da lignina.
4. Conclusões
O processo de modificação térmica alterou significativamente a composição química da parede
celular da madeira de Eucalyptus grandis nas temperaturas de 160 e 180 °C, em que a alteração foi
proporcional à temperatura utilizada.
Para o teor de extrativos solubilizados em etanol:tolueno, o processo alterou a composição
química da madeira, mesmo para a menor temperatura utilizada (140 °C).
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Resumo
O uso da modificação térmica da madeira objetiva a melhoria das propriedades do
material em consequência da mudança dos componentes estruturais da parede celular.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da modificação térmica na resistência à
compressão paralela às fibras e flexão estática da madeira juvenil de Tectona grandis.
Dois tratamentos foram investigados: i) madeira não tratada (controle) e madeira
modificada termicamente a 160 °C (temperatura final de ciclo). O processo de
modificação térmica foi realizado na empresa TW Brazil e os ensaios foram realizados
conforme normas da American Society for Testing and Materials – ASTM), com
corpos de prova de 25 x 25 x 100 mm (compressão) e 22 x 22 x 350 mm (flexão). A
modificação térmica da madeira juvenil de Tectona grandis a 160 ºC diminuiu
significativamente a resistência da madeira à compressão paralela às fibras e à flexão
estática. As maiores perdas de resistência mecânica foram observadas no MOR (flexão
estática), seguidas por resistência à compressão paralela às fibras e MOE (flexão
estática).
Palavras-chave: VAP HolzSysteme®, flexão estática, compressão axial.

1. Introdução
A teca (Tectona grandis L.f.) é uma espécie arbórea nativa do Sudeste Asiático, pertence à
família Verbenaceae e foi introduzida no Brasil em meados de 1960, em Cáceres, Mato Grosso. É
considerada uma das madeiras mais valiosas do mundo por causa de sua estabilidade dimensional,
resistência mecânica, resistência à biodeterioração, trabalhabilidade, facilidade de cultivo e manejo em
povoamentos florestais. Tais características fazem com que a espécie tenha grande variabilidade de
uso, tais como a produção de móveis, embarcações e peças decorativas.
Algumas pesquisas em nível de pós-graduação já foram realizadas sobre o processo brasileiro
de modificação térmica VAP HolzSysteme®, que tem sido aplicado para madeiras provenientes de
reflorestamento, e consiste em aplicar calor a elevadas temperaturas utilizando vapor saturado, aliado
a um sistema de eliminação de oxigênio (BATISTA, 2012; BELLON, 2013).
O principal objetivo do processo de modificação térmica da madeira consiste na obtenção de um
produto com maior estabilidade dimensional e maior resistência à biodeterioração e, em alguns casos,
modificação e homogeneização da cor, agregando maior valor ao produto final. Entretanto, também
pode alterar negativamente outras propriedades da madeira, sendo a resistência mecânica uma das
mais importantes (LOPES et al., 2014).
Quando a madeira é aquecida em temperaturas elevadas, ocorre a decomposição dos seus
componentes químicos, principalmente a despolimerização das hemiceluloses, que resultam na
formação de monômeros de furfural, perda de massa e, consequentemente, redução na resistência
mecânica (FOREST PRODUCTS LABORATORY, 2010; SHMULSKY; JONES, 2011).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da modificação térmica na resistência à
compressão paralela às fibras e flexão estática da madeira juvenil de Tectona grandis.
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2. Material e Métodos
A coleta da madeira de Tectona grandis L. f. foi realizada na empresa TW Brazil, localizada em
Ponta Grossa, Paraná, a qual é uma das detentoras da patente do processo de modificação térmica
VAP HolzSysteme® e que produz madeira modificada termicamente para uso interior. A madeira foi
adquirida na forma serrada da empresa Floresteca, localizada em Cáceres, Mato Grosso.
Dois tratamentos foram investigados: i) madeira não tratada (controle) e madeira modificada
termicamente a 160 °C (temperatura final de ciclo). O processo de modificação térmica foi realizado
na empresa TW Brazil, utilizando-se um programa específico e de propriedade da empresa, é
caracterizado como higrotérmico e realizado em cinco fases, com duração total de aproximadamente
16 horas (inclusive oito horas de resfriamento). Maiores detalhes sobre a descrição do processo podem
ser obtidos em Batista et al. (2016).
A madeira foi coletada do estoque da empresa na forma de sarrafos de 25 x 70 x 1.070 mm
(radial x tangencial x longitudinal), sem medula, correspondentes a porção entre o quinto e o sétimo
anéis de crescimento (madeira juvenil), mesclados com cerne e alburno. Para cada tratamento foram
amostradas 12 peças, três por lote representativo do estoque.
De cada peça foi produzido um corpo de prova para cada propriedade avaliada, resultando em
12 corpos de prova por tratamento. Os ensaios de compressão paralela às fibras e flexão estática foram
realizados conforme a norma D 143 da American Society for Testing and Materials – ASTM (2009),
com corpos de prova de 25 x 25 x 100 mm e 22 x 22 x 350 mm (radial x tangencial x longitudinal),
respectivamente.
Para a comparação do efeito do processo entre os tratamentos foi utilizado o teste t de Student
para duas amostras independentes, e o nível de significância adotado foi de até 5% de probabilidade.
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software ASSISTAT Versão 7.7.
3. Resultados e Discussão
Conforme apresentado na Tabela 1, as médias de resistência à compressão paralela às fibras e à
flexão estática dos tratamentos foram diferentes entre si, conforme o teste t de Student.
Tabela 1 - Médias de resistência mecânica da madeira de teca de acordo com o tratamento avaliado.
(Fonte: os autores).
Tratamento
Controle
160 °C
t calculado

Compressão paralela às
fibras (MPa)
54 a
(15,3)
38 b
(9,0)
42,05*

Flexão estática (MPa)
Módulo de ruptura
Módulo de
(MOR)
elasticidade (MOE)
90 a
10.308 a
(15,1)
(16,9)
54 b
7.893 b
(13,2)
(18,3)
79,72*
10,36*

Resultados entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação (%); *Significativo a 5% de probabilidade.

A média da resistência à compressão paralela às fibras da madeira controle foi superior àquelas
apresentadas na caracterização da madeira de teca realizada pelo IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (IPT, 1997 citado por IPT, 2016) e por Paes et al. (2015), com 47 MPa e
39 MPa, respectivamente. Contudo, foi pouco inferior à média de 55 MPa verificada por Motta (2011)
Os resultados de MOR e MOE no ensaio de flexão estática da madeira controle foram
semelhantes aos obtidos por Motta, Alves e Paes (2013) os quais equivalem a 98 MPa e 9.960 MPa,
respectivamente. De acordo com o IPT (IPT, 1997 citado por IPT, 2016), os valores médios de
referência de MOR e MOE para a madeira de teca são de, respectivamente, 92 MPa e 9.307 MPa.
Conforme os valores de t calculado apresentados na Tabela 1, as médias da madeira controle
foram superiores às da madeira modificada termicamente a 160 °C para os dois ensaios realizados. A
resistência à compressão paralela às fibras foi reduzida em 30%, e o MOR e o MOE na flexão estática
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foram reduzidos em 40 e 23%, respectivamente. Batista (2012) observou comportamento semelhante,
porém superior, para a madeira de Eucalyptus grandis modificada termicamente nos mesmos
temperatura e processo, com redução na resistência à compressão paralela às fibras, no MOR e no
MOE de 44, 42 e 25%, respectivamente.
Na temperatura de 160 °C ocorre perda de massa significativa de hemiceluloses, pouca perda de
massa de lignina e praticamente nenhuma perda de massa de celulose das paredes celulares
(SUNDQVIST, 2004). A perda de massa dos constituintes da parede celular é a responsável pela
redução da resistência mecânica da madeira modificada termicamente (ESTEVES et al., 2007a,
2007b; KOCAEFE et al; 2008).
Os corpos de prova de ambos os ensaios foram classificados quanto ao padrão de falha,
conforme a norma D143 da ASTM (2009). Os corpos de prova do ensaio de compressão paralela às
fibras de ambos os tratamentos tiveram o mesmo padrão de falha, classificado como crushing
(esmagamento), ou seja, demonstraram um plano de ruptura predominantemente horizontal e
perpendicular à grã, conforme a Figura 1.

a

b

Figura 1 - Corpos de prova do ensaio de compressão paralela às fibras representativos dos tratamentos controle
(a) e modificado termicamente a 160 °C (b). (Fonte: os autores).

Os corpos de prova do ensaio de flexão estática tiveram mais de um tipo de falha e proporção
diferente entre os tratamentos, comportamento diferente daqueles de compressão paralela às fibras. Na
madeira controle, a porcentagem de corpos de prova por tipo de falha foram: tensão simples (58,5%),
grã cruzada (33,2%) e brash tension (quebradiço) (8,3%). Na madeira modificada termicamente, a
porcentagem de corpos de prova por tipo de falha foram: tensão simples (66,8%), grã cruzada
(16,6%), compressão (8,3%) e impossível classificar (8,3%).

a

d

b

e
f
g

c

Figura 2 - Padrões de falha dos corpos de prova do ensaio de flexão estática. Controle: a) tensão simples; b) grã
cruzada; c) quebradiço. Modificada termicamente: d) tensão simples; e) grã cruzada; f) compressão e g)
impossível classificar. (Fonte: os autores).

4. Conclusões
A modificação térmica da madeira juvenil de Tectona grandis a 160 ºC reduziu significativamente
a resistência da madeira à compressão paralela às fibras e à flexão estática.
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As maiores perdas de resistência mecânica foram observadas no MOR (flexão estática), seguidas
por resistência à compressão paralela às fibras e MOE (flexão estática).
O padrão de falha na madeira foi homogêneo no ensaio de compressão paralela às fibras para
ambos os tratamentos.
No ensaio de flexão estática, o padrão de falha foi diversificado entre os corpos de prova, e
heterogêneo entre os tratamentos.
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Resumo
A utilização de modelos de predição da contração anisotrópica da madeira, durante a secagem,
tem sido realizada com o intuito de reduzir custos e tempo de análise, com a inserção nos modelos
de variáveis de fácil obtenção. Com isso, o objetivo foi verificar a eficiência da equação de
Stamm para a estimação da contração volumétrica da madeira de Khaya ivorensis e Khaya
senegalensis plantadas no norte do estado do Espírito Santo. Foram colhidas cinco árvores de
cada espécie, com idade de 19 anos, provenientes de plantio experimental em Linhares. Foram
utilizados discos da altura do DAP, dos quais foram retirados corpos de prova de 2 x 2 x 1 cm³
(longitudinal, tangencial e radial), a cada centímetro ao longo do diâmetro. A densidade básica
e a contração volumétrica reais foram determinadas nestes corpos de prova e utilizadas para
corroborar com os dados das equações de Stamm e as geradas pela regressão linear, com e sem
intercepto. A escolha da melhor equação foi realizada pelo coeficiente de correlação, coeficiente
de determinação ajustado e pela distribuição residual. Observou-se que a equação proposta por
Stamm para estimação da contração volumétrica não apresentou um bom ajuste para a madeira
de K. ivorensis e K. senegalensis, com superestimação dos dados.
Palavras-chave: Khaya; Modelo de predição; Retratibilidade.

1. Introdução
A higroscopia e anisotropia são propriedades que conferem a madeira respostas distintas às
variações de temperatura e umidade. As diferentes respostas ocorrem por meio dos grupos hidroxílicos
acessíveis nas paredes celulares da madeira e de seus elementos constituintes, provocando a variação
dimensional (COUTO; BARCELLOS, 2011).
A contração volumétrica é importante na secagem de madeira, por corresponder à uma alteração
dimensional, abaixo do ponto de saturação das fibras, em função do teor de umidade (SHMULSKY;
JONES, 2011). O gradiente de umidade pode resultar em uma contração irregular e induzir a tensões de
secagem, expressas diferentemente nas direções longitudinal, radial e tangencial (PANG, 2002).
Madeira de mogno africano, pertencentes ao gênero Khaya e provenientes de plantios
homogêneos, carecem de informações sobre as propriedades do lenho, principalmente por terem
aplicações, em sua maioria, de alto valor agregado. Dada às diversas utilizações (movelaria, produção
de lâminas, arquitetura de interiores, instrumentos musicais, entre outros), é fundamental o
conhecimento das variações dimensionais e de outros índices para o melhor aproveitamento da madeira.
Além disso, a utilização de metodologias rápidas e que respondam eficientemente, pode promover a
redução de custos e do tempo de análises.
Modelos de predição da contração anisotrópica da madeira durante a secagem estão disponíveis
na literatura, cita-se como exemplo, os modelos de Barber e Meylan (1964) e Pang (2002). Contudo,
esses modelos envolvem variáveis como: tipo de lenho (inicial ou tardio), a incidência de madeira de
reação e a orientação da grã, que podem ser difíceis de mensurar em algumas espécies, tornando a
modelagem da contração mais complexa. Um método alternativo proposto por Stamm (1964) citado por
Galvão e Jankowsky (1988) sugere a utilização da densidade básica, em virtude da correlação existente
entre as duas variáveis, utilizando a umidade de saturação do ar como constante, que corresponde ao
ponto de saturação das fibras.
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Face ao exposto, teve-se por objetivo verificar a eficiência da equação de Stamm para a
estimação da contração volumétrica de K. ivorensis e K. senegalensis plantadas no norte do estado do
Espírito Santo.
2. Material e Métodos
Foram estudadas duas espécies de mogno africano: Khaya ivorensis A. Chev. e Khaya
senegalensis (Desr.) A. Juss., ambas com 19 anos, provenientes de plantio experimental da Reserva
Natural Vale, em Linhares, Espírito Santo, Brasil (19° 06’ a 19º 18’ S e 39° 45’ a 40° 19’ W). Com
relevo relativamente plano e altitude que varia de 28 a 65 m, a região da Reserva Natural Vale possui
clima classificado segundo Köppen como Aw (tropical úmido), com estação chuvosa no verão e seca
no inverno.
Os indivíduos, provenientes de propagação seminal oriundos de Burkina-Faso e Senegal (K.
senegalensis) e da França (K. ivorensis), foram cultivados em espaçamento de 2 x 3 m, em uma área útil
de 0,15 ha. Para as análises, foram colhidas cinco árvores de cada espécie e utilizados os discos da altura
do DAP, dos quais foram retirados corpos de prova de 2 x 2 x 1 cm³ (longitudinal, tangencial e radial),
a cada centímetro ao longo do diâmetro. A densidade básica e a contração volumétrica foram
determinadas conforme a Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 7190 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1997).
Após determinada as variáveis, foi testada a equação de Stamm (1964) que relaciona a contração
volumétrica com a densidade básica, descrita a seguir:
CV = 26,5 x DB

(Equação 1)

Em que: CV: contração volumétrica (%), DB: densidade básica (g cm-³).
Além disso, foram ajustadas equações lineares com e sem intercepto para as duas espécies e
comparadas, conforme o melhor ajuste em relação a contração volumétrica observada. A escolha das
melhores equações ajustadas foi realizada com base nos seguintes critérios estatísticos: raiz do quadrado
médio do erro (RQME):
√QMR
(Equação 2)
.100
y̅ obs
Em que: QMR: quadrado médio do resíduo, y̅ obs: média da variável dependente observada.
RQME(%)=

Distribuição dos resíduos:

ê (p.p %)=

(y-ŷ )
.100
y

(Equação 3)

Em que ê (%) = Resíduo percentual, ŷ = Estimativa da variável dependente y = variável
dependente. A relação entre as variáveis observadas e estimadas foi analisada por meio do coeficiente
de correlação linear de Pearson e seu valor P.
3. Resultados e Discussão
Percebeu-se que a correlação para ambas as espécies de Khaya foi significativa (P < 0,05) e
moderada (Tabela 1). Embora os P-valores apontem significância das equações, todos os coeficientes
de determinação ajustados foram baixos (maior valor do coeficiente de determinação ajustado foi
37,02% e menor 23,81%), com indicativo de que as equações podem não representar adequadamente a
propriedade estudada. Além disso, é possível constatar pela raiz do quadrado médio do erro, maiores
valores residuais para a equação de Stamm.
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Tabela 1 – Estimativas e estatísticas dos parâmetros das equações utilizadas na representação da
variação da contração volumétrica (Fonte: os autores).
Espécie
K. ivorensis

K. senegalensis

Descrição

Equação

RQME

CV (%)

r

Stamm
Sem intercepto
Com intercepto
Stamm
Sem intercepto
Com intercepto

CV = 26,5*DB
CV = 21,39*DB
CV = 3,50+13,41*DB
CV = 26,5*DB
CV = 20,70*DB
CV = -1,05+22,52*DB

0,268
0,118
0,108
0,322
0,157
0,158

11,43
9,23
9,29
15,21
11,88
11,87

0,61*
0,61*
0,61*
0,49*
0,49*
0,49*

CV: contração volumétrica (%); DB: densidade básica (g cm-³); RQME: raiz do quadrado médio do erro; r: coeficiente de
correlação linear de Pearson

Ao analisar os gráficos de resíduos desses modelos (Figura 1), verificou-se que as duas equações
lineares para ambas espécies apresentaram uma melhor distribuição no eixo das abscissas, sendo mais
uniformes e com baixa tendência de superestimação. Já a equação de Stamm foi mais tendenciosa, com
distribuições pouco uniformes e desbalanceadas, com tendência clara de superestimação das contrações
volumétricas.

Figura 1 – Distribuições dos resíduos da contração volumétrica estimada versus erro em pontos
percentuais (p.p) para os modelos estudados para as duas espécies de Khaya aos 19 anos (Fonte: os
autores).
Conforme a Figura 2, o melhor ajuste na estimação dos valores da contração volumétrica por
meio da densidade básica, foi referente ao uso do modelo de regressão linear com intercepto, cujo
coeficiente de determinação ajustado foi de 37,02% para a espécie de K. ivorensis. Ressalva-se que os
dois modelos de regressão (com e sem intercepto) apresentaram o mesmo comportamento para a K.
senegalensis e que os dados estimados pela equação de Stamm foram maiores para essa espécie, em
virtude da densidade básica superior em relação a K. ivorensis (SILVA et al., 2016).
A variabilidade da contração volumétrica observada nos dados de ambas espécies,
provavelmente, deve-se ao comportamento do ângulo microfibrilar, dimensões das fibras e à propagação
seminal das espécies juntamente com fatores genéticos.
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Figura 2 – Relação da contração volumétrica com a densidade básica da madeira das duas espécies de
mogno africano aos 19 anos (Fonte: os autores).
Estudo realizado por Carvalho, Silva e Latorraca (2010) com Khaya ivorensis aos 10 anos,
demonstrou uma correlação entre a densidade básica e contração volumétrica de 0,08 (positiva e baixa)
e um valor médio de contração volumétrica de 16,84%. Para a mesma espécie, neste trabalho, segundo
a equação proposta por Stamm, a contração volumétrica foi em média de 11,43%, uma redução de 5,41%
em relação ao trabalho anteriormente citado, que provavelmente deve-se a diferença de idade entre os
materiais.
Possivelmente a inclusão de outras variáveis nas equações, que não somente a densidade básica,
pode resultar em melhor estimação da contração volumétrica. Pang (2002) em abordagem sobre a
predição da contração anisotrópica em coníferas, descreveu a influência de fatores como: o grau de
lignificação da parede celular; o fator das células, tais como espessura da parede celular e forma da
seção transversal dos traqueídeos; as diferenças no ângulo das microfibrilas; o teor de extrativos; e as
propriedades de elasticidade das células.
Para as folhosas, cuja estrutura anatômica é diferenciada das coníferas, o fluxo de água ocorre
por elementos vasculares que, associados às fibras, raios e parênquima alteram o comportamento de
secagem, e por consequência as tensões e contrações da madeira (ELEOTÉRIO, 2009; SHMULSKY;
JONES, 2011). Isto pode ter sido um dos motivos, pelo qual a variação da contração volumétrica não
foi bem descrita pela equação de Stamm. Portanto, a investigação da contração volumétrica da madeira
de K. ivorensis e K. senegalensis depende da escala, a considerar estruturas moleculares, ultraestruturas
e os níveis macroscópicos e microscópicos, que favorecem a dessorção e a adsorção das moléculas de
água.
4. Conclusões
A equação proposta por Stamm para estimação da contração volumétrica não apresentou um
bom ajuste para K. ivorensis e K. senegalensis, superestimando os valores. Sendo assim, recomenda-se
uma correção ao utilizar a equação para outras espécies, podendo ter melhor ajuste com aumento no
número de amostras.
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Resumo
As indústrias de base florestal vêm buscando métodos que possibilitem a caracterização da
madeira de forma mais rápida e confiável. A espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS)
tem sido aplicada com sucesso para estimar as propriedades de diversos materiais biológicos,
dentre eles a madeira. No entanto, a influência de alguns parâmetros experimentais na
caracterização da madeira via espectroscopia no NIR ainda é pouco compreendida. Por isso, este
estudo teve como objetivo avaliar como a superfície da madeira afeta as estatísticas associadas
às calibrações baseadas em espectroscopia no NIR para estimativa da umidade da madeira.
Espectros no NIR foram registrados a partir de uma esfera integradora nas superfícies radiais,
tangenciais e na superfície transversal produzida por serra circular e serra fita em 278 amostras
de madeira de clones de híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. A umidade dos
corpos de prova foi determinada em laboratório por meio do método convencional e
correlacionadas com os espectros no NIR aplicando-se regressão dos mínimos quadrados
parciais. O modelo de predição baseado nos espectros medidos na superfície produzida pela serra
circular foi o que apresentou melhores estatísticas (R²cv=0,93 e RMSECV=12,2%) enquanto a
calibração ajustada a partir dos espectros medidos na superfície tangencial apresentou
desempenho inferior (R²cv=0,87 e RMSECV=17,3%). Esses valores foram obtidos após os
espectros serem tratados matematicamente pelo método da normalização da primeira derivada.
Assim, a espectroscopia no NIR foi eficiente para estimativa da umidade da madeira de
Eucalyptus, sobretudo usando espectros medidos na face transversal produzida a partir de serra
circular.
Palavras-chave: Teor de umidade; Superfície da madeira; NIR

1. Introdução
Em virtude da expansão das indústrias madeireiras, siderúrgicas e de polpa celulósica, da
escassez de matéria-prima e de mercados cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos produtos
madeireiros, as empresas seguem em constante busca por técnicas de caracterização da madeira que
sejam mais rápidas e eficientes, e que permitam garantir uniformidade e qualidade do produto. Dessa
forma, o emprego de técnicas não destrutivas é um importante método para a caracterização da madeira,
reduzindo tempo e custos de ensaios laboratoriais. (MUÑIZ et al., 2012).
A espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) é uma técnica não destrutiva que tem sido
aplicada com sucesso para determinação de algumas características de materiais orgânicos. A técnica se
fundamenta na espectroscopia vibracional e mede a interação da radiação eletromagnética com os
compostos químicos presentes na madeira (PASQUINI, 2003).
Alguns estudos utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo vem sendo realizados
com o objetivo de predizer as propriedades da madeira. Sendo que para Defo, Taylor e Bond (2007) a
espectroscopia no infravermelho próximo é uma técnica de análise eficiente e que pode ser usada para
estimativa a umidade da madeira serrada de Carvalho. Esses autores encontraram coeficientes de
determinação dos modelos de predição (R²p) de 0,93 para a superfície transversal, 0,90 para a superfície
radial e 0,58 para a tangencial e erros médios de predição (RMSEP) de 2,9%, 3,6% e 6,7%,
respectivamente.
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Esses estudos têm contribuído para o avanço do conhecimento da variabilidade natural da
madeira permitindo a identificação e classificação da mesma, o que facilita a utilização adequada do
material. As principais vantagens da utilização da espectroscopia no infravermelho próximo dizem
respeito as medições rápidas, precisas, não necessita de grandes quantidades de amostra, preparações
rápidas e simples das amostras, é um método limpo, que não faz uso de reagentes tóxicos e que não gera
resíduos das medições (HELFER, 2006).
O objetivo deste estudo foi desenvolver modelos multivariados baseados em espectros no
infravermelho próximo para avaliar o efeito da qualidade da superfície da madeira para estimativa da
umidade da madeira de clones de híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis.
2. Material e Métodos
Foram utilizadas madeiras provenientes das empresas Cenibra e V&M Florestal. As árvores
foram abatidas aos 6 e 6,5 anos de idade, respectivamente. O material utilizado foram clones de híbridos
de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. No total utilizou-se 278 corpos de prova. As dimensões
iniciais dos corpos de prova foram de 100 mm x 25 mm x 25 mm de comprimento, largura e espessura
respectivamente.
Os corpos de prova foram selecionados descartando os que apresentavam rachaduras e/ou nós.
Em seguida, foram usinados em serra fita e circular gerando amostras com dimensão final de 50 mm x
25 mm x 25 mm de comprimento, largura e espessura respectivamente. Os corpos de prova foram
acondicionados em câmara climática à 20±1°C 65±2% de umidade relativa do ambiente.
Posteriormente, pesou-se todo o material em uma balança analítica a fim de determinar a massa e assim
classificá-los para obter um lote de material o mais representativo possível.
Após as amostras estarem completamente saturadas, aproximadamente 50 dias, a umidade foi
determinada pelo método gravimétrico que corresponde à relação entre a massa da água nela contida e
a massa da madeira seca. Em que basicamente se pesou a amostra úmida, posteriormente a mesma foi
seca em estufa até chegar em 0% de umidade e realizou-se novamente a pesagem. Para a determinação
da umidade utilizou-se a seguinte fórmula:
mu − ms
U=
× 100
ms
Em que:
U= Teor de umidade
mu= Massa úmida
ms= Massa seca
A aquisição dos espectros foi realizada na gama de 12.500 a 3.600 cm-1 com resolução espectral
de 8 cm-1 em modo de reflexão difusa, por meio de um espectrômetro da marca Bruker, em conjunto
com o programa OPUS versão 7.0. Sendo que os espectros de cada corpo de prova foram obtidos via
esfera de integração, medindo as três superfícies: tangencial, radial, transversal-serra circular e
transversal-serra fita.
Os parâmetros de calibração da regressão dos mínimos quadrados parciais (PLS) foram
ajustadas para descrever a relação entre os valores da umidadde da madeira (variável dependente) e
espectros infravermelhos próximos (variável independente) usando o programa de estatística
multivariada The Unscrambler® versão 9.7. Para suprimir parte do ruído e melhorar a qualidade dos
espectros, o tratamento matemático da primeira derivativa foi empregado nas informações espectrais.
As amostras com desempenho anormal (outliers) foram detectadas e excluídas no ajuste dos modelos.
Para validação dos modelos de calibração, adotou-se o método de validação cruzada.
A seleção dos modelos seguiu-se os seguintes critérios: (1) coeficiente de determinação do
modelo na validação cruzada (R²cv); (2) erro padrão da validação cruzada (SECV) e (3) número de
variáveis latentes (VL) utilizado na calibração.
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3. Resultados e Discussão
As calibrações e validações para predizer a umidade da madeira com base em espectros no NIR
estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Calibrações e validações cruzadas para estimar a umidade da madeira. (Fonte: os autores).
VL
Modelo
Face
Trat
R2cv
RMSECV
6
1
Tangencial
Original
0,79
21,8
5
2
Tangencial
1aderivada
0,87
17,3
8
3
Radial
Original
0,91
13, 8
5
4
Radial
1a derivada
0,91
14,3
5
5
Transversal – serra circular
Original
0,93
12, 4
a
4
6
Transversal - serra circular
1 derivada
0,93
12, 2
5
7
Transversal – serra fita
Original
0,92
13,5
a
4
8
Transversal – serra fita
1 derivada
0,93
12,4
a
Trat – tratamento; original – resultado bruto; 1 derivada – tratamento matemático; R²cv - coeficiente de
determinação da validação cruzada; RMSECV – erro padrão da validação cruzada; VL – número de variáveis
latentes.

Os espectros medidos na face transversal forneceram calibrações precisas para a estimativa da
umidade da madeira, tendo os espectros da face transversal produzida por serra circular fornecido o
modelo com o melhor desempenho. Apesar de os espectros da face transversal via serra fita ter fornecido
o mesmo valor de coeficiente de determinação da validação cruzada após o tratamento da primeira
derivada, os espectros da face transversal via serra circular após o tratamento da primeira derivada
forneceu um erro padrão da validação cruzada menor.
Observa-se que os espectros da face transversal produzida por serra circular, obteve coeficiente
de determinação da validação cruzada (R²cv) de 0,93 e o erro de padrão (RMSECV) de 12,2% por meio
do tratamento da primeira derivada. Enquanto que os espectros da face tangencial foi a de desempenho
mais baixo, com R²cv de 0,87 e RMSECV de 17,3% o que indica que essa face não forneceu calibrações
satisfatórias. Os valores estimados pelo NIRS se assemelharam aos valores reais medidos em
laboratório, sendo que a face transversal produzida por serra circular apresentou melhor desempenho
em relação às demais faces.
Alguns estudos com NIR em madeira de Eucalyptus foram desenvolvidos por alguns autores,
como Hein et al. (2009), que obtiveram resultados satisfatórios ao estimar a densidade básica da madeira
de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis e Milagres et al. (2013) que utilizaram a espectroscopia
no infravermelho próximo na geração de modelos para a predição de propriedades da madeira de
Eucalyptus spp., no qual adquiriram resultados positivos. No entanto estudos envolvendo estimativa de
umidade em madeira de Eucalyptus são escassos.
A determinação da umidade da madeira é muito importante, visto que esta tem influência sobre
as propriedades mais importantes da mesma e pode variar devido a condições ambientais e da natureza
da madeira, sendo que a determinação da umidade permite controlar os custos de produção e a qualidade
da madeira (JAMES, 1988).
Algumas pesquisas foram desenvolvidas nos últimos anos afim de se calibrar modelos baseados
na espectroscopia no infravermelho próximo para se estimar a umidade da madeira. Mora et al. (2011)
realizou estudos sobre calibrações de modelos para predizer a densidade básica e a umidade de madeira
em toras de Pinus taeda utilizadas para comercialização com idades de 13 a 19 anos e verificou que a
técnica NIRS é eficiente para a predição de tais propriedades. Estes autores ajustaram modelos e
encontraram coeficiente de determinação de 0,85 com erros quadrados médios de 2,1%.
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Jiang e Huang (2006) ao avaliarem os espectros obtidos de madeiras com diferentes umidades
utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo, obtiveram modelos com coeficiente de
determinação de 0,99 e erro padrão de 0,043%, dessa forma a análise para determinação da umidade foi
considerada satisfatória.
Defo, Taylor e Bond (2007) avaliaram umidade de madeira de Carvalho recém serrada em que
os espectros de NIR foram recolhidos a partir das faces tangencial, radial e transversais das amostras.
Os autores encontraram valores semelhantes aos obtidos no presente estudo, pois a face que a presentou
melhor coeficiente de correlação foi a transversal com valor de 0,93; seguida pela radial com 0,90 e
posteriormente a tangencial com 0,58, sendo que o erro padrão encontrado (RMSEP) também
apresentou melhores valores para a face transversal com 2,9% a face radial com 3,6% e 6,7% na face
tangencial. Os autores explicam o baixo desempenho da face tangencial, devido ao fato da influência de
lenho inicial e tardio.
4. Conclusões
Com base nos resultados, conclui-se que a técnica NIRS foi eficiente para a predição da umidade
da madeira.
Os espectros provenientes da face transversal da madeira produzido por serra circular resultaram
em calibração e validação com melhores estatísticas para estimar a umidade da madeira
A madeira sólida também pode ser usada com sucesso para estimativas da umidade da madeira
pela técnica da espectroscopia no infravermelho próximo.
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Resumo
A elevada demanda por energia na Irlanda e no mundo tem estimulado o desenvolvimento de pesquisas
para geração de energia a partir de combustíveis renováveis. A biomassa florestal, principalmente os
resíduos florestais, apresentam destaque neste contexto uma vez que já existe um déficit de biomassa no
país. A busca de espécies alternativas é uma realidade para garantir o suprimento de biomassa com vista à
utilização desta como bioenergia. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial energético da madeira de
Eucalyptus delegatensis para geração de energia. Para tanto, foi estudado um plantio da espécie, e foi
determinado as suas propriedades físicas, químicas e o potencial energético do material. Verificou-se que
a madeira apresentou potencial para geração de energia. Assim, o uso desta espécie para garantir o
suprimento de madeira é uma alternativa às espécies atualmente utilizadas na Irlanda, pois apresenta
características silviculturais e energéticas desejáveis, tornando essa espécie promissora para geração de
bioenergia.
Palavras-chave: Eucalipto, potencial energético, biomassa, Irlanda.

1. Introdução
O consumo de madeira com fins energéticos tem aumentado na Irlanda nos últimos anos,
e esse aumento é devido à preocupação mundial sobre as mudanças climáticas relacionadas com
a emissão de gases de efeito estufa (GEE) e a preservação do ambiente. Existe também uma
preocupação em relação à grande dependência de importação de combustíveis fósseis não
renováveis, a qual se torna uma ameaça ao setor energético do país (MOCKLER, 2013).
A Irlanda como signatária do Protocolo de Kyoto, acordou em limitar o crescimento dos
GEE em 13% abaixo dos níveis de 1990, com meta do período de 2008-2012 (NORTH e
HEALION, 2003; GOVERNMENT OF IRELAND, 2007). Atualmente, os principais
biocombustíveis são originários de plantios de rotação de ciclo curto, e esse tipo de prática
silvicultural tem se tornado importante. O gênero Eucalyptus apresenta crescimento rápido, fácil
adaptação, boa produtividade e é considerado potencial para produção de energia (GONZALEZ
et al., 2011).
Embora experiências no passado com Eucalyptus na Irlanda não obtiveram sucesso, o
Eucalyptus delegatensis e o Eucalyptus nitens foram selecionados como as espécies mais
promissoras considerando a suas taxas de crescimento e os formatos regulares do fuste (NEILAN
e THOMPSON, 2008).
Em virtude da alta demanda de biomassa florestal na Irlanda, que atualmente atinge nível
em que a demanda ultrapassa a oferta, e que os plantios convencionais não suprirão essa demanda
de biomassa, existe a necessidade de busca de espécies alternativas de modo a garantir o
suprimento de madeira com características desejáveis para produção de biomassa. Assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial energético da madeira de Eucalyptus delegatensis
proveniente da Irlanda para geração de energia.
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2. Material e Métodos
2.1. Local do experimento
O presente estudo foi desenvolvido no município de Kilbora, condado de Wexford, na
Irlanda. Na Tabela 1 são apresentadas as informações referentes à área de estudo e do material
genético estudado.
Tabela 1 – Informações cadastrais e de produtividade referentes à área de estudo. (Fonte: os
autores).
Tamanho da área (ha)
Data de plantio (ano)
Data de corte (ano)
Idade (meses)
Volume total com casca (m³ ha-1)
Número de árvores (ha)
Área por árvore (m²)
IMA22(m³ ha-1 ano-1)

1,28
1992
2014
264
389
436
22,9
17,7

Em que IMA é o incremento médio anual em volume com casca na idade de corte (CAMPOS E LEITE,
2013).

2.2. Amostragem
Foram selecionadas dez árvores, contemplando todas as classes diamétricas observadas
dentro da área de estudo, e foram excluídas as árvores que apresentaram defeitos visuais e também
aquelas que estavam nas bordas.
Do tronco foram retirados discos equidistantes, em intervalos de 3 m ao longo do tronco
até atingir o diâmetro comercial de 7 cm de cada árvore, além do disco de diâmetro à altura do
peito (DAP). Do galho foram obtidos discos equidistantes, em intervalos de 1 m ao longo do galho
até atingir o diâmetro mínimo de 7 cm de cada árvore. Os discos foram pesados logo após o corte
das árvores, para evitar a perda de umidade e os diâmetros também foram medidos, com e sem
casca, para o cálculo dos respectivos volumes, sendo estes determinados segundo o método de
Smalian (SOARES et al., 2006).
Os galhos, galhos mortos, folhas, e ponteiras foram pesados separadamente para obtenção
da massa seca, e retirou-se sub amostras de cada compartimento das árvores e estas foram pesadas
e secas em estufa para a determinação do teor de umidade, bem como da densidade básica.
2.3. Propriedades físicas e químicas
O teor de umidade, o teor de cinzas e o poder calorífico superior e inferior da madeira
foram determinados de acordo com as metodologias descritas pelo European Standard (EN14774-2, 2010; EN 14775, 2009; EN 14918, 2009).
Para a determinação da densidade básica da madeira, os discos foram medidos obtendose os diâmetros superiores e inferiores, e as espessuras de cada disco, e essas medidas foram
utilizadas para estimar o volume (BROWN, 1997). O poder calorífico útil (PCU) foi estimado
utilizando-se a expressão preconizada por Brito (1993).
2.4. Análises Estatísticas
O experimento foi conduzido segundo um delineamento inteiramente casualizado, com
sete tratamentos (compartimentos), com dez repetições (árvores), totalizando 70 unidades
amostrais. As análises estatísticas foram procedidas utilizando-se o software estatístico Minitab
(MINITAB INC., 2003), e foi realizada a análise de variância pelo teste F, sendo as médias
comparadas pelo teste Tukey, considerando-se sempre o nível de significância de 5%.
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3. Resultados e discussão
Na Tabela 2 estão apresentados os valores médios de densidades básicas, teores de
umidade, poderes caloríficos (superior, inferior e útil) e teores de cinzas para cada compartimento
da árvore de Eucalyptus delegatensis.
Tabela 2 – Valores médios das propriedades físicas e químicas da madeira de Eucalyptus
delegatensis. (Fonte: os autores).
Compartimentos
Folhas
Ponteiras
Madeira galhos
Madeira tronco
Galhos mortos
Casca tronco
Casca galhos

Densidade básica
(kg.m-³)

Umidade
(%)

*
*
455,8ª
434,7ª
*
264,1c
344,3b

40,9d
44,5c
52,4b
52,9b
17,7e
57,8a
54,1ab

Poder calorífico (MJ.kg-1)
PCS
PCI
PCU
22,3a
20,0b
19,9bc
19,7cd
19,6d
19,0e
18,7f

20,9a
18,5b
18,4bc
18,2cd
18,1d
17,6e
17,2f

18,4a
15,8c
15,3d
15,0e
17,0b
14,1f
14,0f

Cinzas
(%)
3,01b
1,77d
0,31f
0,21f
0,75e
1,92c
3,16a

PCS = Poder calorífico superior; PCI = Poder calorífico inferior; PCU = Poder calorífico útil;
* Valores não determinados;
Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Observa-se que os valores de densidade básica dos compartimentos relativos aos galhos
foram superiores aos encontrados no tronco. Este comportamento se dá pelo fato dos galhos
possuírem menores quantidades de madeira juvenil em relação ao tronco (BENDTSEN, 1978;
SENFT et al., 1985). Para a produção de energia, vale ressaltar que a densidade básica é um dos
principais critérios para seleção de espécies, pois esta característica tem relação com a quantidade
de energia armazenada por unidade de volume, afetando, o transporte e uso das mesmas.
Os teores de umidade variaram entre os compartimentos da espécie. O menor teor de
umidade foi observado para os galhos mortos, e isso é explicado pelo fato de que com a morte
dos galhos ocorre a perda da atividade fisiológica e a interrupção do translocamento de líquidos
no interior da planta. Cabe salientar que para o uso da biomassa como combustível o teor de
umidade é um fator importante, pois apresenta uma relação inversa com o poder calorífico (VALE
et al., 2011).
O valor médio do poder calorífico superior (PCS) da madeira do tronco e dos galhos se
encontram próximo aos observados na literatura para diferentes espécies de eucalipto, conforme
descrito por Quirino et al. (2005). Verifica-se ainda que o maior poder calorífico superior foi
obtido para as folhas, uma vez que o poder calorífico é dependente da composição química, como
por exemplo do teor de celulose e hemicelulose, lignina, extrativos e dos minerais componentes
das cinzas (SHAFIZADEH 1981).
O poder calorífico inferior (PCI) é a energia efetivamente disponível por unidade de
massa de combustível após deduzir as perdas com a evaporação da água (JARA, 1989). Observase que as folhas apresentaram maior PCI, e isso se deve em decorrência de concentrações de óleos
essenciais e componentes voláteis, além da presença de taninos (MARTÍN e LARA, 1989).
Observa-se que as folhas apresentaram maior poder calorífico útil (PCU), e os menores
valores foram observados pelas cascas, tanto do tronco quanto dos galhos, e este comportamento
se deve pela relação negativa existente entre o PCU e o teor de umidade. A madeira quando é
utilizada para a geração de energia, sofre influência negativa da umidade na quantidade de calor
liberado durante a queima, o que diminui a sua eficiência energética (LIMA, 2010). Logo, se o
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objetivo é aumentar a eficiência energética, deve-se investir na secagem do material, seja ela feita
no campo após a colheita ou através de métodos de secagem artificial.
Teores mais elevados de cinzas foram encontrados nas cascas e nas folhas quando se
comparado à madeira. Este comportamento foi observado por outros autores em seus estudos
(ELOY et al., 2015; PELANDA et al., 2015), e isto se dá pela alta acumulação de teores de
nutrientes nestes compartimentos da árvore. O teor de cinzas também contribui para a redução do
poder calorífico, visto que os materiais minerais não participam do processo de combustão, mas
são contabilizados na massa do combustível submetido ao processo de queima (BRAND, 2010).
4. Conclusão
A madeira de Eucalyptus delegatensis apresenta potencial para geração de energia e o seu
uso para garantir o suprimento de madeira para produção de energia é uma alternativa às espécies
atualmente utilizadas na Irlanda, pois apresentam características silviculturais e energéticas
desejáveis, tornando essa espécie promissora para geração de bioenergia.
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Resumo
Com a quantificação e qualificação da biomassa florestal disponível após as intervenções
culturais, será possível estimar o seu potencial energético e definir áreas passíveis de
exploração. O objetivo desse trabalho foi de quantificar e qualificar a biomassa em
povoamentos de Pinus taeda e estimar o seu potencial energético. O experimento foi realizado
em povoamentos nos municípios do Planalto Serrano e Planalto Norte Catarinense e na região
metropolitana de Curitiba, sob as intervenções de primeira, segunda e terceira podas, primeiro
e segundo desbastes e dois cortes rasos. Os componentes analisados foram acícula, galho, copa
e casca. Para a quantificação, considerou-se a disponibilidade de cada componente em
toneladas por hectare (ton.ha-1). A qualificação foi realizada pela análise de poder calorífico
superior. A estimativa do potencial energético máximo foi feito com base na oferta de
biomassa por hectare e nos valores de poder calorífico superior. O povoamento com 23 anos
apresentou a maior disponibilidade total de biomassa, com 144,5 ton.ha-1 equivalentes a 229,8
MWh.ha-1 de energia máxima gerada. Com o aproveitamento de toda a biomassa analisada
tem-se uma oferta máxima de energia de 711 MWh.ha-1, com capacidade para atender ao
consumo elétrico de 3555 residências.
Palavras-chave: Bioenergia; Biomassa florestal; Pinus taeda.

1. Introdução
Em 2015, segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) (2016), as florestas
plantadas no Brasil corresponderam a 7,8 milhões de hectares, responsável por 91% de toda madeira
produzida para fins industriais no país. Deste total, 1,6 milhão de hectares correspondem aos plantios
de pinus, dos quais 42% concentram-se no Paraná e 34% em Santa Catarina, apresentando as duas
maiores áreas de plantio do Brasil deste gênero, destinadas à produção de celulose, papel, madeira
serrada, chapas, madeira reconstituída e biomassa para energia.
No Brasil, o uso de resíduos da indústria de base florestal na geração de energia térmica, para
atender as demandas do processo produtivo, é tradicional, com um número reduzido de empresas que
possuem sistemas de cogeração de energia elétrica. Porém, a partir do final da década de 90,
iniciativas para o uso da biomassa florestal em sistemas de cogeração vêm aumentando, inclusive com
o ingresso no mercado de empresas que tem como objetivo principal a geração de energia a partir
deste sistema, e não a manufatura de produtos da madeira (BRAND, 2007).
A biomassa florestal se destaca por ser uma fonte de energia limpa, renovável, acessível e
largamente utilizada ao redor do mundo, especialmente em países em desenvolvimento (TROSSERO,
2002). Este fato permite que os países reduzam a dependência externa, o que não ocorre com o
petróleo e garante produção de renda, para grandes e pequenos produtores (BRITO, 2007).
Mas
para que haja um melhor uso da biomassa no Brasil e no mundo, é preciso que, além do avanço
tecnológico e dos baixos custos que seu uso representa, sejam desenvolvidos modelos de gestão que
garantam a sustentabilidade técnica, econômica e ambiental dessa fonte energética (CORTEZ et al.,
2008).
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No entanto, ainda não se tem dados confiáveis e precisos quanto à quantidade de biomassa
disponível, o que dificulta o estabelecimento de um mercado estável de negociação da biomassa
(BRAND et al., 2014). Logo, torna-se imprescindível realizar levantamentos referentes à quantidade e
qualidade de biomassa disponível nas florestas a partir das intervenções culturais.
Através da quantificação da biomassa é possível estabelecer a oferta de biomassa e a
viabilidade de coleta, indicando um uso mais adequado (BRAND et al., 2014). E a partir da
caracterização energética é possível otimizar o uso do material, agregando maior valor energético ao
mesmo durante os processos de conversão em energia.
Desse modo o objetivo do trabalho foi de estabelecer o potencial energético da biomassa
florestal de Pinus taeda, em povoamentos com diferentes idades e sob diferentes intervenções
culturais através da quantificação e qualificação dos seus componentes.
2. Material e métodos
As árvores de P. taeda utilizadas no estudo são provenientes de povoamentos florestais
localizados nos municípios de Mandirituba e Rio Negro, na região metropolitana de Curitiba, no
Paraná, em Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina e em Bocaina do Sul e Lages, no
Planalto Serrano do estado. As intervenções analisadas foram de primeira poda, segunda e terceira
poda, aos 3, 5 e 7 anos, respectivamente; primeiro e segundo desbaste, aos 11 e 19 anos,
respectivamente, e dois cortes rasos, aos 23 e 33 anos.
Com base nos dados disponíveis de inventário, sobre o número de árvores por hectare,
espaçamento e intensidade das intervenções, estimou-se a oferta de biomassa por hectare disponível
após cada intervenção silvicultural. Para cada idade de intervenção cinco árvores foram amostradas,
aleatoriamente no povoamento. Para as intervenções de poda apenas galhos e acículas foram
quantificados e para as intervenções de desbaste e corte raso foram quantificados as acículas, galhos,
copa e casca. De cada tipo de biomassa foram coletados aproximadamente dois quilos, destinados às
análises laboratoriais. O poder calorífico superior foi determinado em um calorímetro isoperibólico, da
marca LECO, modelo ACS 500, seguindo a norma ASTM D5468 (ASTM, 2007).
Os dados obtidos passaram por análise estatística através do software Statistica, com aplicação
do teste F e o teste de média de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro. Para a produção de
biomassa por unidade de área observou-se a variação para cada componente (acícula, galho, copa e
casca) entre as idades, identificando em quais idades houve maior oferta de biomassa. E para o PCS,
buscou-se avaliar a variação entre os componentes na mesma idade e para cada componente nas
diferentes idades, determinando o maior potencial de cada componente em determinada idade.
Para a estimativa da energia disponível em termos de quilojoules por hectare (kJ.ha-1)
multiplicou-se a massa de biomassa disponível, em toneladas por hectare (ton.ha-1), pelo PCS, em
quilojoules por quilograma (kJ.kg-1). A unidade da energia disponível foi convertida em quilowatthora (kWh), conforme o sistema internacional de unidades. Para a conversão de kJ em kWh utilizou-se
o 1° princípio da termodinâmica, onde, 1 kWh equivale a 3.600kJ (ANEEL, 2009). A energia
disponível foi estimada para a biomassa ofertada pelos povoamentos em análise, em MWh/ha.
Segundo Neto e Tolmasquim (2001), a eficiência de conversão da biomassa em energia nas
caldeiras está em torno de 30%. E segundo Brand et al. (2014), o consumo médio de uma residência
urbana é de 200 KWh.mês-1.
3. Resultados e discussão
A seguir, na Tabela 1 são apresentados os valores médios de disponibilidade de biomassa
relacionada aos componentes: acícula, galho, copa e casca, em toneladas por hectare (ton.ha-1), nas
diferentes idades de intervenção cultural.
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Tabela 1 – Oferta dos componentes de biomassa em diferentes idades. (Fonte: os autores).
Massa de biomassa (ton.ha-1)
Idade
Acícula
Galho
Copa
3
5,0Abc
11,8Ad
5
1,2Ac
8,9Ad
7
3,3Ac
15,2Ad
11
11,2ABabc
26,2Ad
9,5Aa
19
11,0Babc
47,4Ac
5,1Ba
23
25,8Ba
100,2Aa
2,6Ca
33
20,1Bab
80,8Ab
5,6Ca
Total
77,6B
290,5A
C22,8B
* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Casca
Total
16,8cd
10,1d
18,5cd
6,6Ba
53,5bc
12,8Ba
76,3b
15,9BCa
144,5a
21,0Ba
127,5a
56,3B
não diferem significativamente

Aos 23 anos houve a maior disponibilidade de biomassa e que não diferiu estatisticamente do
corte raso aos 33 anos, sendo o galho o componente majoritário, seguido das acículas, casca e copa.
Para as intervenções de poda não houve diferença estatística entre acículas e galhos na mesma idade e
entre as idades.
De acordo com Leite et al. (1997), a biomassa total por unidade de área aumenta com o
aumento da densidade populacional (limitada pela capacidade máxima de produção do sítio e com
tendência decrescente com a idade do povoamento), ao passo que a produção de biomassa total por
indivíduo diminui, mas, com elevação da alocação de fotoassimilados no tronco. Tal fato é
evidenciado no estudo, uma vez que para os cortes rasos, aos 23 anos foram derrubadas 388 árv.ha-1,
enquanto que aos 33 foram 523 árv.ha-1. Apesar de haver mais árvores por hectare aos 33 anos, a
maior disponibilidade de biomassa por árvore aos 23 anos permitiu que os dois povoamentos se
assemelhassem em termos de toneladas disponíveis por hectare.
Os dados do trabalho assemelharam-se ao encontrado por Brand et al. (2009), ao
quantificarem a biomassa florestal em povoamentos de P. taeda, no município de Bocaina do Sul,
Santa Catarina. Eles encontraram valores de 10, 27 e 8 ton.ha-1 de acículas, galhos e copa para
povoamentos com 12 anos; 19, 38 e 7 ton.ha-1 aos 16 anos, sob o segundo desbaste e 27, 63 e 4 ton.ha1
aos 24 anos, sob corte raso, para os mesmos materiais, respectivamente. Os valores encontrados
também coincidem ao apresentado por Schumacher et al. (2013), com valores de 9,7 ton.ha-1 para
acículas e 23,6 ton.ha-1 de galhos, para povoamento sobre o primeiro desbaste aos 10 anos.
A Tabela 2 apresenta os valores médios de PCS (kJ.kg-1), considerando a interação entre idade
e componente das árvores.
Tabela 2 – Poder calorífico superior dos componentes de Pinus taeda em diferentes idades. (Fonte: os
autores).
PCS (kJ.kg-1)
Idade
Acícula
Galho
Copa
Casca
3
18818Ab
17956Bc
5
19792Aa
18599Bb
7
20038Aa
19520Ba
11
19902Aa
18492Cb
18738Cab
19357Bb
19
20071Aa
19274Ba
18950Ca
19995Aa
23
19814Ba
18685Cb
18982Ca
20376Aa
33
19784Aa
18702Bb
18401Bb
19364Ab
Média
19745A
18747B
18768B
19773A
* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, para cada análise
significativamente pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Média
18387b
19195ab
19779a
19122ab
19572a
19464a
19062ab
não diferem
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Os maiores valores para PCS foram encontrados para a casca e acícula, superiores aos de
galho e copa e que não diferiram entre si, mas estiveram abaixo do encontrado por Furtado et al.
(2012), entre 4979 kcal.kg-1 e 5135 kcal.kg-1 (20846 kJ.kg-1 e 21499 kJ.kg-1), para as idades de 10 a 24
anos e mesma espécie.
A quantidade de extrativos obtidos na madeira é relativamente pequena se comparada à
quantidade obtida na casca e folhas. Na madeira, os valores obtidos variam de 3,5 a 5,4 % para
coníferas e 4,4 a 7,5 % para folhosas (NURMI, 1992). Logo, acículas e casca tendem a apresentar um
PCS superior. Galhos jovens são pouco lignificados, conferindo menos calorias do que galhos mais
velhos. A copa é a parte da árvore que contém células meristemáticas primárias, que conferem o
crescimento em altura para a árvore. Tais células não são lignificadas. Logo, tende a possuir os
menores valores para PCS.
Na Tabela 3 são apresentados os resultados de oferta energética máxima da biomassa, em
MWh.ha-1, e número de casas atendidas por essa energia.
Tabela 3 – Potencial de produção máxima de energia elétrica a partir do uso de biomassa florestal em
sistemas de cogeração de energia. (Fonte: os autores).
Idade
3
5
7
11
19
23
33
Total
Idade
3
5
7
11
19
23
33
Total

Acícula
7,8
2,1
5,4
18,6
18,3
42,6
33,3
128,1
Acícula
39
10,5
27
93
91,5
213
166,5
640,5

Produção de energia elétrica (MWh.ha-1)
Galho
Copa
Casca
17,7
13,8
24,6
40,5
14,7
10,5
76,2
8,1
21
156
4,2
27
126
8,7
33,9
454,8
35,7
92,4
Número de casas atendidas (mês)
Galho
Copa
Casca
88,5
69
123
202,5
73,5
52,5
381
40,5
105
780
21
135
630
43,5
169,5
2274
178,5
462

Total
25,5
15,9
30
84,3
123,6
229,8
201,9
711
Total
127,5
79,5
150
421,5
618
1149
1009,5
3555

Povoamentos de corte raso apresentaram maior potencial do que os povoamentos sob desbaste
e podas. Pelo fato do povoamento com 23 anos possuir a maior oferta de biomassa, apresentou o maior
potencial de uso para fins energéticos. Segundo o potencial máximo de energia ofertada pelas
florestas, seria possível atender ao consumo de 79 até 1149 residências por um mês, com a biomassa
proveniente das intervenções de segunda poda (5 anos) e corte raso (23 anos). Em termos de
aproveitamento, os galhos são facilmente recolhidos do campo. E a casca é disponível após o
processamento das toras na indústria, tornando-se viável para uso por encontrar-se reunida.
4. Conclusões
- O corte raso aos 23 anos apresentou a maior oferta de biomassa por unidade de área, sendo o galho o
componente principal, seguido da acícula, copa e casca.
- Os maiores potenciais energéticos máximos da biomassa foram observados para os galhos e os
menores para a copa.
- O povoamento de 23 anos foi o mais indicado ao aproveitamento para fins energéticos.
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1

Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da hidrólise ácida sobre o adesivo de tanino
extraído a partir da casca de eucalipto. Para a otimizaçãoda extração do tanino das cascas,
utilizou-se carbonato de sódio (Na2CO3) a 8% no processo de extração. O adesivo foi
sintetizado com tanino hidrolisado (Na2CO3), com posterior acidificação do meio utilizando
ácido acético, e emprego de seisvalores de pH em relação ao teor de sólidos e viscosidade.
Concluiu-se que a hidrólise ácidados taninos (acidificação do meio) reduziu a viscosidade e o
teor de sólidosdo adesivo. De modo geral, a viscosidade e o pH apresentaram relação
diretamente proporcional e, na faixa de pH 5observa-se a melhoria das propriedades de
viscosidade sem perda brusca do teor de sólidos.
Palavras-chave: polifenóis, teor de sólidos, viscosidade.

1. Introdução
O eucalipto é um cultivar florestal integrado aos processos produtivos que subsidia matériasprimas para vários fins industriais e não industriais no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste
que formam o maiorpolo consumidor e exportador de madeira oriunda dos plantios florestais
brasileiros.
A madeira é o principal produto de interesse para produção da polpa celulósica, carvão vegetal
e móveis. Concomitantemente a ela, ocorre a produção de casca, que pode corresponder a cerca de 9 a
18% do volume (comercial) do tronco, podendo ser influenciada por fatores como, melhoramento
genético e tipo de casca (FOELKEL, 2005).
Na casca há tanino, substância utilizada como adesivo, porémna preparação dos mesmos
ocorre elevada viscosidade para seu uso na colagem de madeira. Para minimizar este problema, pode
ser utilizada a técnica de hidrolizaçãoácida, a qual permite quebrar ligações interflavonoidesfortes e,
também, abrir o anel heterocíclico, ocorrendo, assim, a formação de um carbon-cátion com capacidade
de reagir com outros nucleofílicos presentes no composto (SOWUNMI et al., 2000).
A hidrólise reduz o tamanho molecular do componente flavonóide, consequentemente as
moléculas ficam com maior mobilidade e os extratos tânicos ficam, também, livres de
gomashidrolisadas, reduzindo a viscosidade dos adesivos, o que permiteuma adesão químicamais
eficiente entre as moléculas polifenólicas e o agente ligante, formaldeído ou paraformaldeído
(SOWUNMI et al., 1996, 2000) com a madeira.
Diante disso, o principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição de ácido acético
na reação de hidrólise e a interferência do pH sobre o teor de sólidos e a viscosidade do adesivo de
taninos, extraídos de resíduos de casca de eucalipto com carbonato de sódio a 8%.
2. Material e métodos
As cascas depois de secas ao ar foram fragmentadas em moinho de martelo com peneira de
8mm, peneiradas e armazenadas. Posteriormente passaram por tratamento com reagente químico
(carbonato de sódio - Na2CO3a 8%) para extração dos taninos. Este foi extraído em autoclave por um
período de 2 horas, numa relação de 15:1 (licor:casca). As cascas foram submetidas a duas sequências
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. Após cada extração, o
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material foi filtrado em peneira de 270 “Mesh”, colocado em bandejas de alumínio e disposto em
estufa a 103 ± 2ºC até secagem completa, posteriormente, o material seco foi triturado em um
liquidificador industrial, obtendo-se o extrato na forma de pó.
Os taninos em pó foram solubilizados em água (solução a 30% de sólidos) e hidrolisados com
ácido acético concentrado puro. Para a solubilização dos taninos, realizou-se o aquecimento da
solução em manta aquecedora por aproximadamente 30 minutos à temperatura de ± 40ºC. O controle
da extensão da hidrólise foi feito, ajustando-se o pH dos taninos e o tempo de reação. Empregaram-se
os seguintes valores de pH: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (pH dos taninos não hidrolisados).
A viscosidade do adesivo foi aferida em temperatura ambiente utilizando-se viscosímetro
digital com haste e rotação adequada ao material em 100 ml da solução. O pH da solução foi
determinado por meio de pHmetro digital. O teor de sólidos, em porcentagem, foi determinado
mediante a razão da massa, antes e após secagem em estufa por aproximadamente 12 horas a 103 ± 2
ºC.
3. Resultados e discussões
A análise de variância indicou que a viscosidade do tanino de eucalipto foi afetada pelos
tratamentos, ocorrendo interações significativas com o pH de hidrólise, a 5% de significância, pelo
teste F.A regressão polinomial (relação) entre a viscosidade em função do pH ao adicionar ácido
acético encontra-se na Figura 1. Verifica-se que a viscosidade apresentou tendência de redução ao
diminuir a faixa de pH.
2800
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1600
1200

Ŷ= -1088,2503 +
424,4513*xR² = 0,6770

800
400
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Figura 1 – Comportamento daviscosidade após adição de ácido acético concentrado em diferentes
valores de pH. (Fonte: os autores).
A adição de ácido acético na solução de extrato tânico (acidificação do meio) resultou na
diminuição da viscosidade, contudo, em faixas de pH básicos (pH 7 a 8) a viscosidade é aumentada.A
diminuição da viscosidade em meio muito acidificado torna o adesivo inadequado para a colagem por
estar diretamente relacionada com a interação adesivo-madeira como, condições de umectação e
espalhamento do adesivo e penetração do adesivo na estrutura capilar da madeira.
Em meio acidificado, a diminuição da viscosidade do adesivo ocorre em função do
rompimento das ligações interflavonóides por meio da hidrólise de gomas hidrocoloidais de alto peso
molecular (PIZZI, 1983). A adesão química torna-se mais eficiente à medida que a hidrólise diminuiu
o tamanho e aumenta a mobilidade dos componentes flavonoides (SOWUNMI et al. 1996, 2000).
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A análise de variância indicou que o teor de sólidos do adesivo de tanino de eucalipto obteve
efeito do pHa 5% de significância, pelo teste F.A regressão polinomial (relação) entre concentração de
teor de sólidosem função do pH ao adicionar ácido acético encontra-se na Figura 2. Verifica-se que o
teor de sólidos apresentou tendência de redução ao diminuir a faixa de pH.
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Figura 2 – Comportamento do teor de sólidos após adição de ácido acético em diferentes valores de
pH. (Fonte: os autores).
Além de diminuir a viscosidade do adesivo, a presença do ácido na solução reduz o teor de
sólidos, o que caracteriza o adesivo como de baixa qualidade, uma vez que baixos teores de sólidos
indicam a baixa presença de taninos. Tal fator é considerado uma das propriedades mais importantes
do adesivo por atuar nas tensões de descolagem, influenciando ainda em outras propriedades como,
tack, viscosidade, tempo aberto e outros (OLIVEIRA; SIEDLER; NOGUEIRA, 2007).
Os adesivos produzidos com taninos hidrolisados em pH 3 apresentaram os menores valores
médios de teor de sólidos em razão, principalmente, da maior adição de ácido para alcançar o pH
desejado.De acordo com Carneiro et al. (2009), ao realizar a mudança da faixa de pH para observar o
comportamento da adição do ácido há mudança no teor de sólidos, visto que ocorre formação de água,
e diminui a viscosidade do adesivo.
De modo geral, ao avaliar a viscosidade e teor de sólidos nas diferentes faixas de pH,
observou-se que na faixa de pH 5 ocorre manutenção do teor de sólidos, em comparação com as
demais, e melhoria da viscosidade. Neste sentido, as mudanças químicas realizadas apresentam
potencial de aplicação na colagem da madeira, com cuidado sobretudo na redução busca no valor do
pH.
4. Conclusões
 A adição de ácido acético diminui o potencial de hidrogênio significativamente;
 Na faixa de pH 5 ocorre melhoria das propriedades de viscosidade do adesivo sem perda
brusca do teor de sólidos.
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Resumo
Expressiva área das plantações florestais de eucalipto de rápido crescimento no Brasil e em outras regiões do
mundo encontra-se sob o efeito das mudanças climáticas, do estresse hídrico e da baixa fertilidade do solo, afetando
o crescimento e a qualidade do lenho das árvores. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a imagens digitais
de raios X do lenho das árvores de Eucalyptus grandis com 12, 24 e 36 meses, com dois níveis de precipitação.
Os tratamentos foram definidos por dois regimes hídricos (100 e 66% das chuvas, com redução artificial por meio
de lonas de polietileno). A densidade aparente a 12% de U.R. das amostras da posição do DAP do tronco das
árvores foi determinada pela densitometria de raios X e por imagens digitais do lenho. Os resultados indicaram
diferença significativa da densidade aparente a 12% de U.R. das árvores de eucalipto nos tratamentos de
disponibilidade hídrica. O perfil radial de densidade aparente mostrou maior diferença a partir do terceiro ano de
idade das árvores. Pelas imagens digitais analisou-se a variação radial da densidade aparente da madeira em
intervalos micrométricos. Os resultados do trabalho fornecem subsídios para a adoção de práticas silviculturais
nas áreas de plantações florestais com estresse hídrico e/ou afetadas pelas mudanças climáticas.
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Densitometria de raios X, qualidade do lenho.

1. Introdução
No Brasil, as áreas de implantação dos programas de reflorestamento com eucalipto são, de
modo geral, de baixa fertilidade, com deficiência de potássio e outros minerais e com déficit hídrico
(GAVA, 1997; GONÇALVES et al., 2004). Nesse sentido, para a expansão das plantações florestais no
país é determinante compreender a interação dos minerais e da disponibilidade hídrica, e o seu efeito na
sazonalidade e no crescimento e da qualidade do lenho das árvores.
Em relação às consequências do estresse hídrico no crescimento das árvores, os resultados, da
mesma forma, são incipientes e algumas pesquisas têm sido conduzidas em ambiente controlado
(NGUGI et al., 2004; COOPMAN et al., 2008) visando avaliar a qualidade do lenho das árvores e, mais
especificamente, a sua densidade aparente, expressa pela razão da sua massa e volume, na condição de
12% de umidade relativa da madeira (ABNT 7190, 1997).
Na determinação da densidade aparente do lenho, utilizam-se, em geral, os métodos destrutivos
não possibilitando a avaliação precisa de corpos de prova de pequenas dimensões, bem como, da
densidade entre os anéis de crescimento. Mais recentemente, os métodos não destrutivos, como o
radiográfico de atenuação de raios X apresentam vantagens na determinação da densidade aparente,
como a otimização do tempo de análise, maior precisão e eficiência no processamento dos dados
(CASTRO, 2014; SURDI et al., 2014). A densitometria de raios X constitui-se uma importante
ferramenta de análise de caracterização da madeira, permitindo avaliar o efeito da deterioração do lenho
das árvores de eucalipto provocada por fungos de podridão branca, a detecção dos limites do cernealburno, do efeito do manejo florestal nas propriedades da madeira, a produção anual de biomassa,
dentre outras propriedades da madeira e a relação com a sua estrutura anatômica (TOMAZELLO FILHO
et al., 2008). Inúmeros autores têm aplicado essa metodologia, como Silva et al. (2004), Tomazello Filho
et al. (2008), Benjamin (2006), Sette Junior et al., (2009); Henriques (2012) e Knapic et al. (2014)
avaliando a variação radial da densidade aparente do lenho de árvores de Eucalyptus grandis, de 2 a 20
anos, obtendo valor médio de 0,46 a 0,80 g/cm³ na região da medula e da casca.
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A técnica da radiografia digital aplica os fundamentos da densitometria de raios X, propiciando
a obtenção da imagem da estrutura interna da amostra de madeira e que se relaciona com a sua
composição química, densidade e teor de umidade. Essa metodologia é empregada para detectar com
precisão as variações de densidade intra e inter-anéis de crescimento e associadas com as condições
climáticas, fixação do carbono, influência da fertilização, de práticas silviculturais e coma qualidade da
madeira (MANNES et al., 2007; KEUNECKE et al., 2012; CHERUBINI et al., 2013, SURDI et al.,
2014).
Pelo exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação do potássio e
do sódio, da disponibilidade de água no solo na densidade aparente a 12% de umidade do lenho de
árvores de Eucalyptus grandis aplicando o método radiográfico.
2. Material e Métodos
O experimento foi instalado em maio de 2010 na Estação Experimental de Ciências Florestais
de Itatinga/SP, por meio do convênio do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP e do
Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento
(CIRAD)/França.
Foi utilizado o delineamento experimental de blocos subdivididos, tipo “split-plot”, com 3
blocos e 2 tratamentos, totalizando 6 sub-parcelas. Os tratamentos compreenderam 2 regimes hídricos:
100% e 66% das chuvas (exclusão artificial pela utilização de cobertura do solo de 1700 m² de lonas de
polietileno transparente).
O regime hídrico foi conduzido por redução/exclusão artificial de 34% da chuva, por meio de
calhas confeccionadas com fios de arame que sustentavam as lonas de plástico. As calhas apresentavam
uma largura de 40 cm e cobriam 34% da superfície total do solo e foram apoiadas em estacas de madeira
(altura de 1,5 a 0,30 m), em declive para a retirada da água das chuvas, a fim de reduzir o efeito da
umidade do solo. A cada quinzena, eram retiradas as folhas e ramos retidos nas lonas plásticas, para fins
de limpeza.
Para a determinação da densidade aparente a 12% de umidade do lenho, foram selecionadas 4
árvores de eucalipto por tratamento (disponibilidade hídrica), no 12º, 24º e 36º mês de idade, totalizando
72 árvores. As árvores selecionadas nas 3 idades foram consideradas representativas da classe de área
basal média do plantio.
A partir das árvores selecionadas, foram seccionados discos do lenho a 1,3 m (DAP), nas 3
idades analisadas e posteriormente, foram cortadas amostras diametrais (20x10 mm, largura x
espessura), coladas em suporte de madeira e seccionadas na direção radial, uma fina amostra com 2,0
mm de espessura em equipamento de dupla serra circular paralela. As seções radiais foram
acondicionadas em câmara de climatização (vinte graus Celsius, por vinte e quatro horas, a sessenta por
cento de umidade relativa do ar e a doze por cento de umidade relativa da madeira) (SURDI et al., 2014).
As amostras finas da seção radial do lenho e junto com a escala de calibração de acetato de
celulose foram inseridas no compartimento blindado do equipamento de raios X digital Faxitron modelo
LX-60 previamente calibrado para a leitura automática (30 Kv, 19 segundos). As imagens digitais com
ultra-contraste e resolução foram salvas em formato DICOM (FAXITRON, 2009). Na montagem do
perfil radial de densidade aparente a 12% de umidade da madeira, as imagens digitais em escala de cinza
e a escala de calibração foram analisadas no software ImageJ, para determinar os valores radiais de
densidade aparente do lenho (a cada 50 μm), obtidos pelo software e transferidos para a planilha
eletrônica, para a construção dos perfis diametrais de densidade aparente.
Para fins de comparação e a análise visual da superfície transversal do lenho, foram cortadas
amostras gêmeas (0,5 cm de espessura) do DAP do tronco das árvores de eucalipto nas 3 idades e 6
tratamentos, lixadas (lixa grão 180), escaneadas e acondicionadas (20°C, 24h, 60% UR, 12% de umidade
relativa da madeira) para a obtenção das imagens digitais a partir da metodologia aplicada para as
amostras finas do lenho (2 mm).
Para verificar o efeito dos fatores de disponibilidade hídrica (66 e 100% de chuva), foram
aplicadas análises de variância (ANOVA), e, posteriormente, o teste de Tukey, ajustado a 95% de
probabilidade, com a utilização do programa SAS.
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3. Resultados e Discussão
Para as árvores de eucalipto com 12, 24 e 36 meses foi observado que o valor da densidade
aparente média do lenho aumentou com a idade independente do tratamento de disponibilidade hídrica.
Nas árvores de eucalipto com 36 meses o maior valor médio de densidade do lenho foi determinado no
tratamento com redução de chuva. Oliveira et al. (2010) observaram, também, o aumento da densidade
do lenho avaliando tratamentos de regimes de precipitação, com maior valor nos sítios caracterizados
pela menor precipitação
Tabela 1 - Densidade aparente média do lenho, nas três idades das árvores de eucaliptos, por
tratamento de disponibilidade hídrica
Densidade aparente média do lenho (g/cm³) a 12 % de umidade
Tratamento
12 meses
24 meses
36 meses
100%
0,45 b (±0,05)
0,46 a (±0,01)
0,52 a (±0,02)
66%
0,40 a (±0,04)
0,46 a (±0,02)
0,54 b (±0,02)
Médias seguidas do desvio padrão expressas em (g/cm³). Médias seguidas da mesma letra, na coluna,
por idade, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (α=0,05).
A análise macroscópica da seção transversal do lenho no DAP do tronco das árvores de
Eucalyptus grandis, nas três idades, não evidenciou as regiões de cerne e alburno, embora o xilema
funcional esteja restrito à região próxima da camada cambial (Figura 1). No entanto, as imagens digitais
da seção transversal das amostras do lenho das árvores de Eucalyptus grandis, com 24 e 36 meses,
obtidas pelo equipamento de raios X, indicaram a formação de zonas fibrosas distintas (faixas de
crescimento) principalmente nos tratamentos de redução de chuva (66%). As faixas de crescimento mais
claras, de maior atenuação dos raios X e de maior densidade aparente, têm a sua estrutura anatômica
caracterizada pelas camadas de fibras de parede celular espessa e de vasos de menor frequência e
diâmetro. A utilização das imagens digitais do lenho das árvores por irradiação de raios X possibilitou,
da mesma forma, a demarcação e a mensuração da largura dos anéis de crescimento constituindo-se em
importante ferramenta para a dendrocronologia, conforme vericado por Cherubini et al. (2013). A
formação dos anéis de crescimento anuais no lenho das árvores de eucalipto, segundo Argent et al.
(2004), é resultado da variação da atividade cambial, afetada pela disponibilidade hídrica e temperatura
ao longo das estações do ano.
24 meses

36 meses

66% de precipitação

100% de precipitação

12 meses
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Figura 1 - Imagem digital da seção transversal do lenho das árvores de Eucalyptus grandis, nas três
idades, obtidas pela exposição aos raios X

4. Conclusões
Os resultados do presente trabalho permitiram concluir que (i) aumento de densidade aparente
média com a idade; (ii) as árvores no 36º mês, com redução da disponibilidade hídrica (66%)
apresentaram maior valor de densidade aparente a 12% de umidade do lenho, indicando que o estresse
hídrico aumenta a densidade da madeira; (iii) a metodologia pode ser aplicada na avaliação das práticas
silviculturais em plantações florestais em áreas com estresse hídrico.
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Resumo
Neste estudo, quatro técnicas de métodos de não destrutivas foram usadas para avaliar a
durabilidade natural da madeira de eucalipto exposta a testes de campo de apodrecimento.
Foram utilizadas madeiras de dois clones híbridos de Eucalyptus expostas em um teste de
campo no sul do Brasil para 360 dias. As amostras de madeira foram coletadas a cada 45 dias.
As alterações na densidade, a perda de peso, a propagação de ondas, módulo de elasticidade
dinâmico e cor foram investigados. Os principais resultados mostraram Eucalyptus urophylla x
Eucalyptus grandis é mais suscetível à degradação por agentes xilófagos de Eucalyptus
globulus x Eucalyptus grandis. Os maiores valores de perda de peso de madeira foram
encontrados após 360 dias de exposição; o módulo de elasticidade dinâmico tendeu a diminuir
em função do tempo de exposição e, a variação de cor aumentou com o aumento do tempo de
exposição no teste de campo.
Palavras-chave: Módulo de elasticidade dinâmico, CIE L* a* b*, Velocidade de
propagação.

1. Introdução
A madeira é um material natural, versátil e renovável amplamente utilizado em diferentes
setores industriais e comerciais. Sua utilização na construção é essencial, e representa uma quota do
mercado extremamente significativa em muitos países, especialmente no Hemisfério Norte (ASHORI
et al., 2012). A aplicação no exterior é determinada devido à alta suscetibilidade à ação de agentes
climáticos (intemperismo) e, consequentemente, fotodegradação (FEIST; HON 1984).
Entre os danos causados por intempéries, na superfície as rachaduras podem alterar
significativamente as propriedades de madeira e sua durabilidade em serviço. Além disso, a exposição
de madeira no aumento interior ou exterior a susceptibilidade aos agentes de xilófagos, que se
deterioram componentes químicos de madeira (hemiceluloses, celulose e lignina) e podem afetar sua
integridade.
Durabilidade natural da madeira depende da localização geográfica de exposição, uma vez que
as condições climáticas e do solo micro influências flora durabilidade em terra. (BRISCHKEET al.
2013). Assim, os testes de campo são uma alternativa interessante para expor a madeira em condições
naturais e mais realistas (MEYER et al. 2014).
O eucalipto é uma das madeiras exóticas mais importantes no Brasil. No entanto, durabilidade
natural da madeira de eucalipto é comumente inferior a madeiras tropicais. Assim, melhoramentos
genéticos de espécies de eucaliptos são necessários para aumentar a qualidade e homogeneidade da
madeira.
Este estudo teve como objetivo caracterizar algumas quatro técnicas de métodos de não
destrutivas foram usadas para avaliar a durabilidade natural da madeira de eucalipto exposta a testes
de campo de apodrecimento. Foram utilizadas madeiras de dois clones híbridos de Eucalyptus
expostas em um teste de campo no sul do Brasil para 360 dias.
2. Material e Métodos
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2.1 Seleção, preparação de material e instalação de teste de campo
Dois clones híbridos – Eucalyptus globulus x Eucalyptus grandis (GG) e Eucalyptus urophylla
x Eucalyptus grandis (UG), com 11 anos de idade foram selecionados a partir de uma plantação
homogênea localizado na cidade de Tapes-RS (30º40'24 "S, 51º23'45" W), Brasil.
O pranchão central foi cortado de cada árvore com dimensões de 6 a 8 cm, conforme descrito
na norma ASTM D5536-94. As amostras foram confeccionadas e mantidas numa câmara climática
(20°C e 65% de umidade relativa) para atingir o conteúdo de umidade de equilíbrio. O teste de campo
foi instalado na cidade de Morro Redondo, Rio Grande do Sul (S 31º58'18"; W 52º63'55", o nível do
mar de 245 m. De acordo com a classificação de Köppen, o clima no sítio experimental é Cfa
(Subtropical Úmido Mild ), sem estação seca e quente de verão, temperatura média durante os meses
mais quentes são mais de 22 °C e temperatura média do mês mais frio é menos de 18 ° C. A
temperatura média anual é de 18,6 °C. A temperatura do solo a 5 cm, é de 20,3 °C e a precipitação
média anual é de 1445 mm (Embrapa - CPTAC, 2015).O local de instalação do estudo foi próximo a
uma plantação de florestas de Eucalyptus spp. com seis anos de idade plantadas com espaçamento de 2
x 3 m. As amostras de madeira foram colocadas em posição vertical, com metade do comprimento
(12,5 cm) abaixo do solo, tendo como espaçamento entre amostras de 10 cm e entre os blocos de 100
cm. Sete amostras de madeira de cada espécie foram coletados a cada 45 dias para 360 dias. Todas as
amostras foram limpas com uma escova e mantidas numa câmara climática a 20 ° C de temperatura e
65% de umidade relativa. A perda de peso (%) foi determinada pela Equação 1.
WL % =

w i −w 0
wi

∗ 100

(1)

Em que: WL = perda de peso (%), Wi = peso inicial e W0 = peso final.
2.2 Densidade aparente (ap)
A densidade aparente foi determinada pela Equação 2, é definida pela razão entre a
massa e o volume de corpos-de-prova com uma determinado teor de umidade U% nos ensaios
realizados se refere a amostras com umidade de 12% (NBR7190/1997).
12 = m12/V12(g/cm³)

(2)

Em que:
2.3 Avaliação ultrassônica
Onda tempo de propagação foi medida por equipamento de ultrassom (m/s). Três leituras no
sentido longitudinal foram realizadas utilizando transdutores do tipo ponto secos com frequência de 54
Hz. As amostras de madeira foram ensaiadas antes e depois da exposição ao teste de campo.
módulo de elasticidade dinâmico foi determinado utilizando a velocidade de onda de ultrassom (V) e a
densidade da madeira (D) tal como descrito na Eq. 3. A perda de onda de ultrassons foi determinada
pela Eq. 4.
Ed = V² *D
VL % = Vi − V0 Vi ∗ 100

(3)
(4)

Em que: VL = perda de velocidade da onda de ultra-som (%) Vi = velocidade inicial (m/s) e V0 =
velocidade final (m/s).
2.4 Medição de cor
As mudanças de cor foram medidas na seção radial e tangencial de cinco amostras através do
sistema CIE lab (Konica MINOLTA CR-400). Foram medidos os parâmetros: L* (Luminosidade), a *
(cromática verde-vermelho de coordenadas) e b * (cromática azul-amarela coordenar) por meio de um
sensor de 8 mm de abertura. Os parâmetros colorimétricos foram medidos em três regiões diferentes,
acima do solo (região 1), região de afloramento (região 2) e abaixo do solo (3).
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3. Resultados e Discussão
3.1 Propriedades físicas
A densidade da madeira UG (492,4 kg/ m³) foi superior ao valor encontrado na madeira GG
(537 kg/m³). Ambas as densidades de madeira apresentaram valores semelhantes observados em
estudos anteriores (Santos, 2009; Queiroz et al 2004; Milagres, 2009). No entanto, após o teste de
campo de apodrecimento a densidade da madeira diminuiu, especialmente após 360 dias de tempo de
exposição (Figura 1-A).
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Figura1— Densidade, perda de peso, perda de velocidade da onda e E d de madeiras de eucalipto em
função do tempo de exposição em teste de campo.
A perda de peso das amostras de madeira aumentou com o passar do tempo de exposição
(Figura 1-C). Principais alterações na perda de peso de ambas as madeiras ocorreram a partir de 135
dias de exposição. A madeira de UG foi mais suscetível à agentes xilófagos do que a madeira GG.
Essa elevada susceptibilidade à cárie pode ser atribuída a condições do solo, clima úmido e abundante
presença de organismos xilófagos no ambiente. Em contraste de outros países, o Brasil tem um clima
propício para o desenvolvimento destes organismos, o que resulta em alta classificação de decadência.
A perda de velocidade da onda foi semelhante em ambas madeiras (cerca de 16%). Depois da
exposição no teste de campo, a elasticidade da madeira tende a diminuir em comparação com a
madeira não exposta (Figura2-B), Liñan et al. (2004) afirmou perda de elasticidade dos 10-30%
implica uma manutenção ou substituição de peças de madeira, que podem ser sugeridas para UG e GG
deteriorado madeira se em serviço. O módulo de elasticidade dinâmico (Ed) apresentou tendência para
diminuir como função do tempo de exposição (Figura 1-D). Os menores valores de Ed foram
encontrados após 360 dias de exposição. Esta diminuição de Ed está de acordo com os resultados
encontrados por Mattos et al. (2013).
3.2 Variação de cor
A exposição em testes de campo de apodrecimento por 360 dias influenciou
significativamente a cor da madeira (Tabela 1). Em relação ao escurecimento da madeira, é verificado

1058

como uma função do tempo de exposição, como também na região de analise por exemplo na região
de afloramento, tende-se a ter maior umidade e, consequentemente, maior ataque de fungos
apodrecedores, com consequente perda de massa, lixiviação dos extrativos, maior deterioração dos
constituintes químicos da madeira, e, por fim, elevada variação na cor. Já na região acima do solo que
apresenta contato direto com os raios ultravioleta, o escurecimento foi superior com a redução do
parâmetro L*, acredita-se que isso ocorreu devido a deterioração da lignina e extrativos pelos raios
UV. A região da madeira próxima a zona de solo foi a região mais afetada na amostra devido à intensa
atividade dos agentes dos xilófagos, em comparação com a região 1 e 3.
Região1
a*
b*

Tempo
(dias)

L*

0
45
90
135
180
225
270
315
360

65,20
60,37
61,31
57,63
57,53
51,94
52,35
58,93
55,33

5,15
4,95
4,43
4,58
4,12
4,70
4,37
3,69
4,44

15,55
17,33
17,09
16,44
15,55
14,70
14,41
14,37
14,86

0
45
90
135
180
225
270
315
360

65,54
60,74
59,68
55,60
61,42
58,08
50,10
47,63
55,88

4,76
5,15
4,80
4,09
3,80
3,72
5,76
5,47
3,95

15,12
17,47
16,71
15,36
15,72
15,01
16,34
13,93
14,69

Região2
a*
UG
66,19 5,04
53,58 5,19
53,46 5,02
52,13 4,97
52,17 4,68
49,49 4,79
47,52 4,57
43,78 4,73
49,47 5,34
GG
66,19 5,05
56,49 5,13
57,03 4,93
54,14 4,41
55,02 4,23
47,00 4,96
48,32 5,32
46,41 5,17
46,75 5,02
L*

Região3
a*
b*

b*

L*

15,54
16,12
15,97
15,48
15,12
14,01
12,35
11,98
15,02

65,21
55,87
52,80
50,26
55,32
54,78
47,33
44,01
37,16

5,12
5,26
5,44
4,91
5,37
4,42
4,41
4,90
7,71

15,58
16,07
15,91
14,75
16,59
14,84
12,92
14,21
13,46

15,07
16,68
16,28
15,04
14,94
14,23
15,29
13,65
13,99

66,06
59,05
58,77
56,70
57,31
54,11
54,95
58,68
46,88

4,76
5,14
4,64
4,46
4,87
5,49
3,87
3,70
5,27

15,14
17,22
16,17
15,83
15,82
17,25
13,68
13,90
13,84

Tabela 1 – Efeito dos parâmetros de cor para duas espécies de madeira como uma função do
tempo de exposição.
A variação de cor (E) aumentou com o aumento do tempo de exposição (Figura 2), a madeira
UG apresentaram valores AE 7,10-13,7 na região 1. Por outro lado, a variação de E na região 1 na
madeira GG foi maior do que em UG (7,95-20,65). Na Região 1 (acima do solo) apresenta alta
variação de cor devido à exposição a agentes dos xilófagos e intempéries. Da mesma forma, a região 2
(zona solo) apresentou alta variação de cor, porque é a posição com intensa deterioração por microorganismos. A madeira de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis foi mais suscetível à
biodegradação por agentes xilófagos que a madeira de Eucalyptus globulus x Eucalyptus grandis.

Figura 2— Variação de cor (AE), de madeira de eucalipto como uma função do tempo de exposição.
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4. Conclusões
Com os resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que os métodos não destrutivos,
apresentam excelentes resultados para avaliação de amostras de madeiras expostas a ensaios de
campo. A madeira GG apresentou menor perda de massa, consequentemente possui também a maior
durabilidade natural, devido a sua estabilidade dimensional ser maior quando comparada a madeira
CG. No entanto, quando comparadas pela deterioração, não constatou-se diferença significativa.
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Resumo
A natureza, os tipos e as organizações dos cristais podem ser características importantes para
estudos em anatomia vegetal. Os cristais podem ocorrer em diversas células e também podem
apresentar variadas formas, tamanhos e composição química. Recentemente, são observados
cristais no lenho de Hevea brasiliensis, porém de composição química desconhecida. Portanto,
tendo em vista a importância econômica da espécie, a carência de estudos sobre o tema em
questão e visando ampliar a disponibilidade de maiores informações relacionadas à
caracterização da espécie, objetivou-se com este estudo determinar a frequência, a distribuição,
a morfologia e a natureza dos cristais presentes no lenho de Seringueira. Para tanto, foram
utilizadas árvores coletadas em um plantio comercial, estabelecido na Fazenda Água Milagrosa,
no município de Tabapuã, São Paulo. Foi observada maior frequência de cristais nas regiões
próximas à medula, sendo mais frequentes nas células de parênquima axial e associados aos
vasos, quando estes estão obstruídos por tilose. Foram caracterizados morfologicamente como
cristais prismáticos, compostos por oxalato de cálcio.
Palavras-chave: Cristais, Oxalato de cálcio, Seringueira.

1. Introdução
A espécie Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg., pertencente à família
Euphorbiaceae, conhecida como seringueira, seringueira-branca ou árvore-da-borracha e, dentre as
outras 10 espécies de seringueiras encontradas no Brasil atualmente, é a de maior importância comercial,
pois fornece matéria-prima para a produção de borracha natural, através da extração do látex.
Ao final do ciclo produtivo da borracha, há sempre uma expressiva oferta de madeira e esta é,
tradicionalmente, utilizada para fins energéticos. O aproveitamento efetivo da madeira desta espécie,
para outros fins, depende de informações aprofundadas a respeito de suas propriedades anatômicas.
Segundo Ramos (2014), foram encontrados nas células parenquimáticas do lenho de seringueira,
a presença de cristais de formato prismático (ou romboédricos), bem como em vasos obstruídos por
tilose, porém de composição química desconhecida.
Apesar dos cristais não serem caracteres anatômicos, sua presença, os tipos e suas organizações
podem ser características importantes para estudos em anatomia vegetal, de maneira que sejam
suficientes para a identificação e utilização de madeiras. Segundo Appezzato-da-Glória; CarmelloGuerreiro (2006), sua presença é mais comum em angiospermas, sendo raro em gimnospermas.
De acordo com Ferri (1988), são compostos por cristais de oxalato de cálcio, carbonato de cálcio
e sílica. A proporção destes, na madeira de algumas espécies, é influenciável pelas condições ambientais
que a árvore encontrou no decorrer de seu crescimento (GOULART et al., 2012).
Mais de 215 famílias de plantas acumulam cristais em seus tecidos (MCNAIR, 1932). Podem
ser observados praticamente em todos os tecidos da planta, na maioria das vezes se acumulam dentro
dos vacúolos de células especializadas, chamadas de idioblastos (HORNER & WAGNER, 1995) e
podem ocorrer nas raízes, caules, folhas, flores, frutas e sementes (FRANCESCHI & HORNER, 1980).
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A forma, tamanho e número de cristais dentro de um idioblasto, variam consideravelmente. O
número e a localização dos idioblastos dentro do corpo da planta também variam entre os táxons. A
maioria deles pode ser classificado em cinco categorias, com base na sua morfologia: cristal de areia,
ráfide, drusa, estilóide e prismático. No entanto é interessante notar que, enquanto algumas plantas
contêm apenas um tipo de cristal, outras podem ter dois ou mais tipos diferentes (FRANCESCHI &
HORNER, 1980).
Várias funções para a formação de cristais em plantas têm sido propostas (FRANCESCHI &
HORNER, 1980). Em alguns casos, os cristais podem proporcionar um reforço estrutural análogo à
esclerificação da parede celular. Por exemplo, os cristais se formam frequentemente em tecidos
epidérmicos ou subepidérmicos (BRUBAKER; HORNER, 1989), em células vasculares (ZINDLERFRANK, 1995), e nas camadas de células de revestimento de sementes (WEBB; ARNOTT, 1982).
2. Material e Métodos
O material de estudo foi proveniente de um plantio comercial estabelecido na Fazenda Água
Milagrosa, no município de Tabapuã, São Paulo, em uma área de 9,93 ha, com espaçamento de 7x2 m,
onde apresenta topografia plana e solo bem drenado. Predomina nessa área o clima do tipo tropical (Aw
- classificação Köppen-Geider), com características de verão úmido, período de inverno seco com
temperatura média anual de 23,7ºC e precipitação média anual de 1420 mm.
Foram amostradas duas árvores de Hevea brasiliensis, aos 53 anos de idade, em final de ciclo,
que não apresentavam tortuosidade no fuste e que estivessem em bom estado fitossanitário. As árvores
foram abatidas com motosserra para a obtenção de dois discos, um para cada árvore, e retirados na base
do fuste. A fim de corrigir as superfícies dos discos pelas marcas do desdobro, os mesmos passaram por
lixamento em lixadeira de bancada, com lixa de 40 e 80 grãos. Posteriormente foram preparados os
corpos-de-prova.
Os discos amostrados continham lenho de reação, facilmente identificado pela excentricidade
da medula, portanto, para cada disco foram retiradas amostras em forma de cunha, tanto do lenho de
reação quanto do lenho oposto. De cada amostra foi retirada uma seção, obedecendo o sentido radial, de
onde foram retirados três corpos-de-prova (2x2x2 cm) da região próxima à medula (Interno), na região
mediana (Intermediário) e na região próximo à casca (Externo).
As amostras foram devidamente orientadas quanto aos planos de corte, saturadas e seccionadas
em aproximadamente 20 μm de espessura, como auxílio de micrótomo de deslize. A determinação da
frequência dos cristais foi feita a partir de imagens obtidas com o auxílio de microscópio optico e
software de análise de imagem Pro-Plus (Copyright © 1993-2001 Media Cybernetics, Inc.).
Para fim de caracterização morfológica dos cristais, foi utilizado o aparelho de Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) HITACHI TM3000 para obtenção de imagens em alta resolução, e sua
descrição foi feita com base nas recomendações do IAWA Committee (1989).
Para conhecer a composição química dos cristais na madeira de seringueira, foi realizado o teste
de solubilidade em ácido clorídrico (10%). Para isso foram feitos cortes do plano transversal nas regiões
de lenho de reação e lenho oposto e realizadas três repetições em cada posição radial (Interna,
Intermediária e Externa).
3. Resultados e Discussão
Com o auxílio do MEV, foi identificada a morfologia dos cristais presentes na madeira de Hevea
brasiliensis no formato prismático entre os elementos de vaso (Figura 1A), parênquima axial (Figura
1B) e parênquima de raio (Figura 1C). Apenas não foram encontrados cristais nas fibras.
Alguns cristais se apresentaram em tamanhos distintos dentro de uma mesma célula como, por
exemplo, nos poros, bem como foi observado nos mesmos o aparecimento de cristais associados à tilose
(Figura 1D). A presença dos cristais associados à tilose na madeira da seringueira pode estar relacionada
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à um reforço estrutural, análogo à esclerificação da parede celular, proporcionando um suporte mecânico
durante o crescimento, visto que as tiloses observadas apresentaram parede secundária.

Figura 1 – Imagens obtidas no MEV. Em A e B, plano longitudinal tangencial. Em C, plano longitudinal
radial e em D, plano transversal.
Dentre as três posições observadas, a posição interna, de baixa atividade fisiológica, ou seja, no
cerne, apresentou cristais associados à tilose, assim como na posição intermediária, porém, menos
abundante. Já os poros da posição externa, região onde há maior atividade fisiológica, não apresentaram
ambos os fenômenos.
A determinação da frequência foi obtida após contagem com o auxílio do software Image-Pro
Plus (Tabela 1), na qual foi possível observar a maior frequência de cristais nos corpos-de-prova
correspondentes à posição interna, ou seja, próximos à medula, independente dos lenhos de reação ou
oposto. Gradativamente a frequência diminui, como pode ser notado nas posições intermediárias quando
comparadas às internas. Nas posições externas, àquelas próximas à casca, a frequência diminuiu
substancialmente.
Tabela 1 – Frequência de cristais de acordo com as posições e os lenhos de Hevea brasiliensis, aos 53
anos de idade. (Fonte: os autores).
Lenhos/Posição

Interna

Intermediária

Externa

Frequência Total (n/mm²)

Reação

19

14

2

35

Oposto

16

11

1

28

Frequência Total (n/mm²)

35

25

3

63
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A partir da análise histoquímica, realizada nos cortes do plano transversal, com ácido clorídrico,
notou-se a dissolução gradativa dos cristais presentes no lenho de Hevea brasiliensis, sem o efeito de
efervescência, indicando que os mesmos são compostos por oxalato de cálcio. Visto que Evert (2006)
afirma que os cristais mais comuns são os de oxalato de cálcio, que ocorrem na maioria das famílias de
plantas.
4. Conclusões





Foram observados cristais do tipo prismáticos nos elementos de vaso, parênquima axial
e parênquima radial do lenho de Hevea brasiliensis, sendo esse o formato mais comum
em madeiras.
A posição interna da madeira, próxima à medula, apresentou maior frequência de
cristais associados à tilose, independente dos lenhos correspondentes, como os de
reação e oposto. Enquanto que na posição externa, próximo à casca, não foi observada
a presença de tilose e tampouco de cristais.
A composição química dos cristais prismáticos foi identificada como oxalato de cálcio.
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Resumo
O presente trabalho teve por objetivo obter os perfis densitométricos e determinar a massa
específica dos painéis aglomerados produzidos a partir dos resíduos gerados pelo
processamento mecânico da madeira tropical Tachigali myrmecophyla Ducke (tachi-preto) e
dois teores de adesivo. Os painéis foram produzidos com massa específica nominal de 850
kg.m-3, espessura nominal de 15,7 mm e adesivo fenol-formaldeído, nas quantidades de 8% e
11%. Para a obtenção dos perfis densitométricos dos painéis aglomerados, foram selecionados
e cortados em serra circular esquadrejadeira quatro corpos-de-prova por painel, totalizando 12
por tratamento, com espessura correspondente à espessura original dos painéis, comprimento
de 50 mm e largura de 50 mm. Os perfis densitométricos dos painéis foram obtidos em
densitômetro de raios X modelo QDP-01X. A alteração do teor de adesivo de 8% para 11%
ocasionou um efeito positivo sobre a massa específica do perfil, uma vez que o valor médio
ficou mais próximo ao da massa específica nominal planejada. Os painéis com maior teor de
adesivo formaram perfis com picos mais elevados de massa específica nas faces e aumento dos
valores de massa específica no miolo.
Palavras-chave: Raios X; Massa específica; Tachi-preto

1. Introdução
A massa específica dos painéis de partículas produzidos por prensagem a quente não se mostra
uniforme na direção da sua espessura. Tal variação consiste no chamado perfil de densidade vertical
ou gradiente de densidade vertical e pode afetar quase todas as propriedades físicas e mecânicas do
produto (JIN et al., 2009).
O perfil de densidade de painéis de partículas pode ser obtido a partir da metodologia de
densitometria de raios X. Os raios X consistem de uma radiação eletromagnética penetrante e invisível
a olho nu, e quando atravessam a madeira, há uma interação, na qual parte dos fótons de raios X é
removida do feixe incidente numa quantidade proporcional à massa específica da madeira, da
espessura da amostra e do número de fótons incidentes (SIQUEIRA, 2004).
Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo obter os perfis densitométricos e
determinar a massa específica dos painéis aglomerados produzidos a partir dos resíduos gerados pelo
processamento mecânico da madeira tropical Tachigali myrmecophyla Ducke (tachi-preto) e dois
teores de adesivo.
2. Material e Métodos
Na produção dos painéis foram adotados dois tratamentos, conforme descrito na Tabela 1. O
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. Para cada um dos tratamentos, foram
produzidos três painéis com massa específica nominal de 850 kg.m-3 e espessura nominal de 15,7 mm.
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Tabela 1 – Tratamentos adotados na produção dos painéis aglomerados
Tratamento
Espécie
T1
Tachi-preto
T2
Tachi-preto

Adesivo
8%
11%

O material resultante do processamento mecânico da madeira de tachi-preto foi, inicialmente,
transformado em cavacos por meio de um picador florestal acionado pela tomada de potência de um
trator. As partículas de madeira, por sua vez, foram geradas a partir do processamento dos cavacos
num moinho de facas Willey, utilizando-se peneira de 4 mm de abertura. Posteriormente, foi realizada
a secagem das partículas em estufa laboratorial, dotada de renovação e circulação forçada de ar, a
temperatura de 90ºC, até as partículas apresentarem teor de umidade entre 3 e 5%.
O adesivo aplicado sobre as partículas foi o fenol-formaldeído líquido, nas quantidades de 8%
e 11% de sólidos resinosos, conforme o tratamento adotado, calculadas sobre a massa seca das
partículas. Parafina líquida, também, foi aplicada sobre as partículas de todos os tratamentos na
quantidade de 1% de sólidos.
As partículas já impregnadas com adesivo e parafina foram lançadas manualmente sobre uma
caixa de madeira, formadora do colchão, com dimensões de 400 mm de aresta interna e 200 mm de
altura. Após o colchão de partículas sofrer uma pré-prensagem a frio, este foi colocado em uma prensa
hidráulica para prensagem a quente. A pressão máxima utilizada durante a prensagem dos painéis foi
de 35 kgf/cm², a temperatura de 180°C e o tempo total igual a 10 minutos.
Para a obtenção dos perfis densitométricos dos painéis aglomerados, foram selecionados e
cortados em serra circular esquadrejadeira quatro corpos-de-prova por painel, totalizando 12 por
tratamento, com espessura correspondente à espessura original dos painéis, comprimento de 50 mm e
largura de 50 mm.
Os perfis densitométricos dos painéis foram obtidos em densitômetro, ilustrado na Figura 1A.
Os corpos-de-prova foram encaixados em suporte metálico e transferidos para um compartimento
blindado interno ao equipamento (Figura 1B). Em seguida deu-se a calibração automática do
equipamento e a varredura contínua ao longo da espessura dos corpos-de-prova. Os feixes de raios X
que atravessaram as amostras foram transformados em valores pontuais de massa específica, obtidos a
cada 20 μm, pelo programa QMS. A partir dos valores de massa específica, foi originado um arquivo
no formato DAT que continha o relatório da análise. Como dados quantitativos dos perfis, foram
obtidos os valores de: (i) massa específica média do perfil; (ii) massa específica da face inferior; (iii)
massa específica do miolo; e (iv) massa específica da face superior.

A

B

Figura 1 – Obtenção dos perfis densitométricos dos painéis de partículas por densitometria de raios X:
A) Equipamento de raios X QDP-01X; B) Encaixe do suporte metálico com porta-amostras no
compartimento de leitura
Para verificar o efeito dos métodos de densitometria de raios X na determinação da massa
específica dos painéis, foi aplicado o teste de Tukey, conduzido ao nível de 5% de probabilidade de
erro, com a utilização do programa Sisvar.
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3. Resultados e Discussão
Os valores médios de massa específica dos painéis aglomerados, obtidos pelo método de
densitometria de raios X, para o perfil de cada tratamento, encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores médios de massa específica dos painéis obtidos por densitometria de raios X
Massa específica
(kg.m-3)
Tratamento
Perfil
Face Inferior
Miolo
Face Superior
T1
797,14 a (4,81)
805,17 a (7,79)
785,40 a (4,87)
808,46 a (4,92)
T2
821,26 b (6,02)
825,20 b (9,69)
811,11 b (6,38)
833,29 b (3,05)
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (α =
0,05). Valores entre parênteses representam o desvio padrão
Conforme a Tabela 2, os painéis de tachi-preto produzidos com teor de adesivo 8%
apresentaram valor médio de 797,14 kg.m-3. Já os painéis produzidos com teor de adesivo 11%
apresentaram valor de 821,26 kg.m-3.
De acordo com a análise de variância efetuada para a massa específica do perfil, faces e miolo
dos painéis aglomerados do presente estudo, verifica-se que houve diferença significativa entre os
tratamentos para o teor de adesivo. A alteração para 11% ocasionou um efeito positivo sobre a massa
específica do perfil, uma vez que o valor médio ficou mais próximo ao da massa específica nominal
planejada (850 kg.m-3). Da mesma forma, Belini et al. (2014) produziram painéis de fibras de
eucalipto e dois teores de adesivo (13% e 16%) e verificaram tendência de aumento dos valores
médios de massa específica com o aumento do teor de adesivo para 16%.
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Os perfis de densidade dos painéis de partículas obtidos por densitometria de raios X, para
cada tratamento, encontram-se na Figura 2.

0

2

4

6

8

10 12

Espessura (mm)

14

16

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

A

2

4

6

8

10 12 14

16

Espessura (mm)

B

Figura 2 – Perfis de densidade ao longo da espessura dos painéis aglomerados. A)Tratamento 1
Tachi-preto e teor de adesivo 8%; B) Tratamento 2 – Tachi-preto e teor de adesivo 11%
Os painéis de partículas formaram perfis em forma de letra “M”, apresentando maiores valores
de massa específica nas faces e menores valores no miolo (Figura 2). Este formato dos perfis de
densidade ao longo da espessura dos painéis de partículas é característico para painéis de madeira e
exerce influência sobre quase todas as propriedades físicas e mecânicas (SICOPLAN, 1996; SUZUKI;
MIYAMOTO, 1998; ELEOTÉRIO, 2000; AYRILMIS, 2007).
Observa-se, de acordo com a Figura 2, que os painéis aglomerados com maior teor de adesivo
formaram perfis com picos mais elevados de massa específica nas faces. Convém mencionar que o
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miolo também apresentou aumento dos valores de massa específica com o aumento do teor de adesivo.
Essa tendência de aumento pode contribuir para o melhor desempenho dos painéis constituídos por
tachi-preto e teor de adesivo 11% (T2) para a propriedade mecânica de ligação interna.
4. Conclusões
A alteração para do teor de adesivo de 8% para 11% ocasionou um efeito positivo sobre a
massa específica do perfil, uma vez que o valor médio ficou mais próximo ao da massa específica
nominal planejada. Os painéis com maior teor de adesivo formaram perfis com picos mais elevados de
massa específica nas faces e aumento dos valores de massa específica no miolo.
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Resumo
Os adesivos são exigidos em inúmeros processamentos industriais da madeira, e a resina fenol-formaldeído é o
aglutinante mais utilizado. Os adesivos fenólicos são adesivos sintéticos de origem petrolífera, não renovável, e
diversos estudos têm buscado a substituição dos tradicionais adesivos comerciais por outros mais eficientes,
principalmente do ponto de vista ambiental, provindo de fontes renováveis, mas que apresentem propriedades
semelhantes ou até mesmo superiores e, de preferência, de menor custo. A lignina residual do processo de
produção de celulose possui um grande potencial para uso como substituto do fenol, e objetivou-se avaliar as
propriedades físicas e mecânicas de painéis MDP produzidos com adesivos lignina-fenol-formaldeído. Foram
sintetizados dois adesivos, fenol-formaldeído (testemunha) e lignina-fenol-formaldeído, que foram utilizados
para confeccionar painéis MDP para compor os tratamentos 1 e 2, respectivamente. Os corpos-de-prova para os
testes físicos e mecânicos foram confeccionados segundo as normas NBR 14810 e ANSI/A1-208, com as quais
os resultados foram comparados. Os painéis confeccionados com adesivo lignina-fenol-formaldeído
apresentaram melhores resultados em todas as propriedades avaliadas, mesmo quando diferenças estatísticas não
foram observadas entra os tratamentos, e os acréscimos nas propriedades foram atribuídos à maior reticulação
entre as partículas do adesivo, caudada pela presença da lignina.
Palavras-chave: Adesivos fenólicos; Lignina Kraft; medium density fiberboard.

1. Introdução
Os adesivos são exigidos em muitos processamentos industriais da madeira, tais como
produção de painéis compensados, medium density particleboard (MDP), medium density fiberboard
(MDF), high density fiberboard (HDF), oriented strand board (OSB), etc., e a resina fenolformaldeído é o aglutinante mais utilizado. Segundo Pizzi (1994), adesivos a base de fenolformaldeído, juntamente com os base ureia-formaldeído, são utilizados em 90 % dos painéis à base de
madeira produzidos pelo processo seco no mundo. Os adesivos fenólicos são adesivos sintéticos de
origem petrolífera e, portanto, não renovável (PIZZI e MITTAL, 2003) e sua disponibilidade está
atrelada à disponibilidade de petróleo, bem como ao seu custo. Além disso, os adesivos correspondem
à maior parte dos custos de produção dos painéis, o que justifica o interesse em pesquisas que
busquem substituir os tradicionais adesivos comerciais por outros mais eficientes, principalmente do
ponto de vista ambiental, provindo de fontes renováveis, mas que também apresentem propriedades
semelhantes ou até mesmo superiores e, de preferência, de menor custo (SANTOS et al., 2015).
Inúmeros estudos têm avaliado a utilização da lignina Kraft, um subproduto da polpação da
madeira, em diversas aplicações industriais. Foelkel (2009) afirma que existem inúmeras
possibilidades para o uso da lignina proveniente do licor negro Kraft, e Dias (2014) cita que a lignina
tem sido objeto de diversas pesquisas com o intuito de aumentar o seu valor agregado, já sendo
utilizada como dispersante e aditivos de concreto, surfactantes, coque metalúrgico, liberação
controlada de herbicidas, quelação de metais, briquetes e adesivos para madeira. Alonso et al. (2004)
afirmam que a lignina possui um grande potencial para muitos usos industriais, e dentre eles destacase o uso como substituto do fenol, e Mankar et al. (2012) acreditam que o mercado de adesivos para
madeira possui altos índices de crescimento e promete aumentos na utilização da lignina em adesivos
para compósitos de madeira, entretanto, afirmam que os adesivos à base de lignina poderão ser
considerados eficazes se conseguirem ser formulados com menores custos, com equipamentos
convencionais, reagirem nas mesmas condições de processamento e atenderem a força de ligação
exigida.
Considerando-se o atual cenário de pesquisas voltadas à utilização da lignina Kraft em
adesivos para madeira, objetivou-se produzir painéis tipo MDP com adesivos à base de lignina para
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avaliar suas propriedades físicas e mecânicas, em comparação com painéis produzidos com adesivo
fenólico convencional e com as respectivas normas.
2. Material e Métodos
Utilizou-se lignina Kraft, em pó, proveniente de uma empresa produtora de polpa celulósica,
precipitada do licor negro Kraft pelo processo LignoBoost, em uma planta piloto de extração na
própria empresa. Para aumentar a reatividade da lignina frente ao formaldeído, quando da síntese
adesiva, realizou-se o processo de fenolação, seguindo a metodologia de Khan et al. (2004), a 45 % de
lignina.
Foram sintetizados dois adesivos, conforme a metodologia proposta pelo mesmo autor: fenolformaldeído (testemunha) e lignina-fenol-formaldeído, para compor os tratamentos 1 e 2,
respectivamente. Na síntese do adesivo lignina-fenol-formaldeído, o fenol foi substituído pela lignina
fenolada previamente produzida, e adicionou-se de 20 g de metanol na mistura. Na Tabela 1 são
apresentadas as propriedades dos adesivos sintetizados.
Tabela 1 – Propriedades dos adesivos. (Fonte: os autores).
Adesivo
Testemunha
Lignina-fenol-formaldeído

Viscosidade (cP)
700 a
150 b

pH
11,11 a
10,72 b

Gel time (s)
191 a
146 b

Teor de sólidos (%)
48 a
43 b

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente a 95% de probabilidade.

Os adesivos foram utilizados para confecção de painéis MDP, utilizando-se partículas de
madeira de Eucalyptus sp., com granulometria variando de 0,43 a 2,36 mm para a camada interna, e de
0,15 a 0,43 mm para a camada externa, ambos os materiais provenientes de um plantio comercial de
uma empresa produtora de painéis de madeira. Para a confecção dos painéis MDP as partículas foram
secas em estufa com circulação de ar forçada, até atingirem ±3% de umidade, base seca, e os painéis
foram produzidos tendo como meta uma densidade nominal de 0,62 g/cm³. Os painéis foram
constituídos de três camadas, sendo as duas externas formadas por partículas de menor granulometria,
e a interna, por partículas de maior granulometria. Para as camadas externas foram aplicados 8 % de
adesivo, e para a camada interna foi aplicado 6 % de adesivo (ambos base massa seca das partículas).
A mistura das partículas com o adesivo foi realizada em um encolador rotativo, utilizando-se uma
pistola pneumática para pulverização do adesivo. As partículas foram, então, distribuídas em uma
caixa formadora de colchão, com dimensões de 40 x 40 cm, mantendo as partículas mais finas nas
camadas externas e as mais grossas no centro, na proporção 20:60:20, formando, assim, as três
camadas do painel. Os painéis foram prensados a 32 kgf/cm², a 180 °C, durante 8 min. Depois de
prensados, foram condicionadas à temperatura ambiente até que atingissem umidade de equilíbrio.
Os corpos-de-prova para os testes físicos e mecânicos foram confeccionados segundo a norma
NBR 14810 (ABNT, 2002), sendo determinadas a umidade de equilíbrio higroscópico (UEH),
densidade aparente (DA), inchamento em espessura e absorção de água após 2h e 24h de imersão,
resistência à tração perpendicular, módulo de ruptura (MOR) e de elasticidade (MOE) à flexão estática
e arrancamento de parafuso. Os resultados obtidos para estes ensaios foram comparados à norma
supracitada. O ensaio de dureza Janka seguiu a norma ANSI/A1-208 (ANS, 1993), com a qual os
resultados obtidos foram comparados.
O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado (DIC),
composto de 2 tratamentos (dois adesivos utilizados para confecção dos painéis) e 3 repetições (três
painéis produzidos para cada tratamento), totalizando 6 unidades amostrais. Os dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando estabelecido efeito significativo, os
tratamentos foram comparados entre si, por meio do teste de Tukey, a 95% de probabilidade. As
análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa STATISTICA 8.0 (STATSOFT,
2007).
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3. Resultados e Discussão
Os valores médios de UEH, DA, inchamento (após 2 e 24h) e absorção de água (após 2h e
24h) dos painéis são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Propriedades físicas dos painéis MDP em função dos tratamentos. (Fonte: os autores).
Tratamento

UEH (%)

DA (g/cm³)

1
2
Norma

11,72 a
11,71 a
5-13

0,62 a
0,61 a
0,55-0,75

Abs.
(%) - 2h
77,09 a
72,21 a
< 10

Inch.
(%) - 2h
23,37 a
20,06 b
<8

Abs.
(%) - 24h
94,47 a
93,73 a
< 15

Inch.
(%) - 24h
26,99 a
23,73 b
< 18

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente a 95% de probabilidade. DA:
densidade aparente; UEH: umidade de equilíbrio higroscópico; Inch: inchamento em espessura; Abs: absorção
de água.

Os valores médios de UEH dos painéis estão dentro dos limites estabelecidos pela norma NBR
14810 (ABNT, 2002) para ambos os tratamentos, e não foram observadas diferenças significativas
entre eles.
A DA dos painéis está dentro dos limites estabelecidos pela norma, sendo classificados como
painéis de média densidade (0,59 a 0,80 g/cm³), de acordo com Iwakiri (2005), e não foram
observadas diferenças significativas entre os tratamentos.
Todos os painéis produzidos neste estudo absorveram mais água que o estipulado pela norma,
e também apresentaram inchamento superior ao limite estabelecido, para ambas as condições
avaliadas. Para a absorção de água e incremento em espessura, não foram observadas diferenças entre
os tratamentos, porém, numericamente, os painéis produzidos com adesivo lignina-fenol-formaldeído
apresentaram os menores percentuais em ambas as situações avaliadas. Mancera et al. (2011)
encontraram resultados semelhantes trabalhando com painéis de Vitis vinifera colados com adesivos
naturais à base de lignina, e atribuíram o menor absorção e inchamento às cadeias de hidrocarbonetos
apolares e aos anéis aromáticos presentes na molécula da lignina. Outra hipótese sugerida pelos
mesmos autores é de que a lignina teria envolvido as paredes celulares da madeira constituinte dos
painéis, fazendo com que esta assumisse uma característica hidrofóbica, não permitindo a entrada da
água. Assim como no trabalho supracitado, os resultados encontrados neste estudo apontam a
influência da presença da lignina na redução da quantidade de água absorvida e do inchamento dos
painéis, o que torna favorável o incremento do adesivo com lignina Kraft.
Os resultados obtidos para os ensaios de tração perpendicular, flexão estática, arrancamento de
parafuso e dureza Janka estão listados na Tabela 3.
Tabela 3 - Propriedades mecânicas dos painéis produzidos. (Fonte: os autores).
Tratamento
1
2
Norma

Tração
perpendicular
(kgf/cm²)
2,3 b
3,2 a
> 3,60

MOR
(kgf/cm²)

MOE
(kgf/cm²)

69,11 a
71,74 a
> 120

3613,90 a
3624,60 a
> 16315

Arrancamento de
Dureza
parafuso (kgf) Janka (kgf/cm²)
80,33 a
82,67 a
> 81,6

360,36 a
252,78 a
> 231,5

Médias seguidas pela mesma letra, na colunam não diferem estatisticamente a 95% de probabilidade. MOR:
módulo de ruptura à flexão estática; MOE: módulo de elasticidade à flexão estática.

Não houve efeito dos tratamentos sobre as propriedades mecânicas dos painéis de acordo com
a análise de variância, excetuando-se, apenas, o ensaio de tração perpendicular. Observou-se, para
tração perpendicular, que nenhum dos tratamentos atingiu ao mínimo estabelecido pela norma NBR
14810 (ABNT, 2002). No entanto, ressalta-se que o tratamento com lignina apresentou resistência
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significativamente superior à testemunha. Oliveira et al. (2007) afirmam que a resistência à ligação
interna é considerada um dos melhores parâmetros para se medir a adesão entre as partículas de um
painel, e salientam que este parâmetro é influenciado, sobretudo, pela distribuição uniforme do
adesivo, pelo teor de sólidos do adesivo, pela densidade do painel e pela temperatura e pressão de
prensagem. Como neste experimento todas estas variáveis foram padronizadas, atribui-se a maior
adesão entre as partículas destes painéis à: i) presença da lignina Kraft em sua formulação que,
segundo Mancera et al. (2011), é capaz de melhora a adesão na interface fibra-fibra, formando
ligações reticuladas entre elas, e preenchendo a descontinuidade entre as partículas; essas ligações
reticuladas ocorrem devido à propriedade de transição vítrea da lignina, que se funde ao atingir 160 °C
(FIGUEROA e MORAES, 2009), fluindo sobre a superfície das partículas e formando fortes ligações
entre elas quando começa a ressolidificar (MANCERA et al, 2011); e ii) menor viscosidade do adesivo
com lignina, que lhe conferiu alta eficiência nas funções de movimento e mobilidade no substrato
(CARNEIRO, 2009), favorecendo a transferência, penetração, umedecimento e solidificação do
adesivo, melhorando a adesão entre as partículas.
Os valores observados para os ensaios de módulo de ruptura e módulo de elasticidade à
flexão estática, para ambos os tratamentos, não atenderam o valor mínimo estabelecido para a norma,
apresentando valores extremamente baixos. Salienta-se que, apesar de não existirem diferenças
significativas, os valores médios de MOR obtidos para os painéis produzidos com o adesivo lignina
fenol-formaldeído apresentaram-se superiores àqueles observados para a testemunha, e atribui-se esses
resultados à menor viscosidade do adesivo utilizado.
Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para o ensaio de
arrancamento de parafuso, porém, novamente, observaram-se valores médios superiores para o
tratamento com adesivo à base de lignina, e somente este tratamento apresentou resultados que
atenderam ao mínimo estabelecido pela norma.
Todos os painéis atenderam ao valor mínimo estabelecido pela norma ANSI/A1-208 (ANS,
1993) para o teste de Dureza Janka, e não foram observadas diferenças significativas entre eles.
4. Conclusões
A confecção de painéis MDP com adesivos à base de lignina Kraft foi possível e os resultados
encontrados foram considerados satisfatórios.
De forma geral, as propriedades dos painéis confeccionados com o adesivo lignina-fenolformaldeído foram superiores àquelas dos confeccionados com o adesivo fenol-formaldeído
convencional, resultados atribuídos à maior reticulação entre as partículas do painel, causada pela
presença da molécula de lignina e pela menor viscosidade do adesivo.
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Resumo
A busca por alternativas renováveis para geração de energia tem sido cada vez mais
demandada pelas grandes potencias mundiais, a fim de, atingir as metas firmadas para
diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Nesse contexto o processo de peletização a
partir da compactação de biomassa na forma de resíduos lignocelulósicos, gerando um produto
sólido de maior densidade, tem ganhado espaço. No Brasil a produção de pellets ainda é
incipiente, sendo a principal matéria-prima utilizada advinda de Pinus, porém, o Eucalyptus é a
matéria-prima mais disponível e com melhor distribuição no país, dessa forma, a utilização
dessa biomassa se torna viável como um auxílio na difusão da produção no país em outras
regiões e posteriormente atingir mercados externos de exportação. O objetivo do trabalho foi a
produção de pellets com diferentes adições de madeira de Eucalyptus em substituição a
madeira de Pinus e verificar sua adequação as normas de qualidade e comercialização da União
Europeia. Os pellets foram produzidos a partir da mistura de partículas de madeira de Pinus
com adições gradativas de 0, 25, 50, 75 e 100% de madeira de Eucalyptus, totalizando 5
tratamentos. Utilizou-se peletizadora laboratorial da marca Amandus Kahl, modelo 14-175,
com capacidade para produção de 50 kg.h-1. Determinaram-se as propriedades físicas e poder
calorífico dos pellets produzidos. De modo geral, foi possível a peletização das diferentes
misturas de acordo com os padrões exigidos pela norma europeia EN 14961-2 (DEUTSCHES
INSTITUT FUR NORMUNG - DIN 2011).
Palavras-chave: Peletização; Biomassa; Resíduos.

1. Introdução
A produção de energia no cenário mundial tem sido predominantemente obtida a partir de
combustíveis fósseis, porém a busca por alternativas renováveis, como a utilização de biomassa
vegetal, tem sido cada vez mais intensificada, por questões ambientais e econômicas. Uma das formas
encontradas para viabilizar a utilização dessa biomassa para geração de energia tem sido o uso de
resíduos lignocelulósicos. Chrisostomo (2011) cita que esses resíduos possuem algumas propriedades
indesejáveis para uso energético, como baixa densidade, alta umidade e tamanho e formato geométrico
indesejado. Para isso, é necessário melhorar essas propriedades em processos industriais, tendo como
principais consequências o aumento da densidade energética e facilidade de transporte e
armazenamento.
A peletização é uma das alternativas tecnológicas para o melhor aproveitamento desses
resíduos, consiste basicamente na aplicação de pressão à partículas com ou sem adição de ligantes ou
tratamento térmico, gerando um produto sólido compactado de maior densidade a granel (VIDAL;
HORA, 2011).
A principal matéria-prima utilizada pelas empresas brasileiras atualmente é o pinus, devido a
alta disponibilidade dessa biomassa na região sul do país onde estão localizadas a maior parte das
empresas produtoras de pellets, diminuindo os custos com o transporte da matéria-prima até a os locais
de produção, porém, a matéria-prima mais disponível e com melhor distribuição em outras regiões do
país é o eucalipto, dessa forma, a sua utilização se torna viável economicamente quando se pensa na
implementação de novos projetos em outras regiões, a fim de, auxiliar a expansão do mercado interno
e posteriormente atingir mercados externos de exportação.
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Nesse contexto o objetivo do trabalho foi produzir pellets com diferentes adições de madeira
de eucalipto em substituição a madeira de pinus e avaliar suas propriedades fisícas e poder calorífico
de acordo com a norma alemã EN 14961-2 (DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG - DIN 2011).
2. Material e Métodos
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira (LAPEM) do
Departamento de Engenharia Florestal, na Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Foram realizados estudos com duas fontes de biomassa florestal, provenientes de maravalha
de pinus e cavacos de eucalipto, estes foram moídos em moinho martelo e peneirados, recolhendo-se a
fração que passou pela peneira com malha de 2,4 mm e ficou retida na peneira com malha de 1,0mm.
Em seguida, fez-se a mistura das partículas de pinus com adições gradativas de 0, 25, 50, 75 e 100%
de eucalipto, sendo T1, T2, T3, T4 e T5 respectivamente, totalizando 5 tratamentos.
Posteriormente, as partículas foram secas até um teor de umidade em base seca de ±13,00%,
sendo esta, a umidade utilizada para produção dos pellets.
A densidade a granel (kg/m³) das partículas foi obtida de acordo com a norma EN 15103
(DIN, 2010).
O poder calorífico superior foi determinado por meio da bomba calorimétrica adiabática, de
acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora NBR 8633 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (1983). Posteriormente calculou-se o poder calorífico útil em MJ/kg, o qual
considera a energia gasta para evaporar a água presente na biomassa.
Os pellets foram produzidos em uma prensa peletizadora laboratorial com matriz circular
horizontal da marca Amandus Kahl, modelo 14-175, com capacidade para produção de 50 kg.h-1. As
dimensões dos canais de compressão da matriz eram diâmetro interno de 6,0mm e o comprimento de
20,0mm. A temperatura de peletização variou de 100 a 130ºC e a velocidade de rotação dos roletes foi
de 1500 RPM.
Foram produzidos aproximadamente 3 kg de pellets por tratamento. Após a produção, os
pellets foram dispostos em ambiente aberto para o resfriamento e posteriormente condicionados em
sala climatizadas a 23oC e 65% UR até atingirem massa constante.
Para determinação da umidade de equilíbrio higroscópico, os pellets foram levados a uma
câmara climática a temperatura de 20ºC e 65% de umidade relativa, e após atingirem massa constante,
determinou-se a umidade em uma Balança Determinadora de Umidade da marca OHAUS MB 35
Halogen.
A determinação da densidade a granel e do poder calorífico superior e útil dos pellets
seguiram a mesma metodologia utilizada para a biomassa.
A densidade energética foi obtida através da multiplicação do poder calorífico útil pela
densidade a granel dos pellets, sendo apresentada em MJ/m3.
O experimento foi analisado segundo um delineamento inteiramente casualizado. Os dados
foram submetidos aos testes de Lilliefors para testar a normalidade, e Cochran para testar a
homogeneidade das variâncias. Em seguida, procedeu-se à análise de variância pelo teste F e
realizaram-se gráficos de regressão linear simples e quadrática, dependendo do comportamento dos
dados, sendo:
Linear: Y= β1.x + β0
Quadrática: Y= β2.x² + β1.x + β0
3. Resultados e Discussão
Os valores encontrados para densidade a granel foram de 202,9 e 174,6 Kg/m³ para pinus e
eucalipto, respectivamente. A massa de partículas de pinus foi a mais densa devido ao tamanho menor
das partículas após a moagem, segundo Silva (2007), partículas menores provocam um aumento na
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densidade do material e ocorrem maiores ligações de adesão por possuir maior superfície de contato.
A baixa densidade a granel dos resíduos lignocelulósicos é uma das maiores dificuldades para o seu
uso energético, o transporte eleva os custos e inviabiliza a atividade.
Observa-se que a medida que aumenta o percentual de eucalipto a massa de partículas
aumenta-se também a densidade a granel dos pellets, isso ocorre devido a menor densidade
apresentada neste estudo para as partículas de eucalipto, facilitando assim sua compactação.
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Para densidade a granel são desejáveis valores altos, pois, quanto maior a densidade a granel
dos pellets, maior é a sua densidade energética (Figura 1), isso significa que o pellet possui mais
energia em um mesmo espaço ou volume do que a matéria-prima, viabilizando o transporte e
otimizando o armazenamento. Os valores para densidade a granel da matéria-prima para os pellets
aumentaram em média 27,61% variando entre 638,05 a 679,44 Kg/m³, valores maiores que os
exigidos pela norma EN 14961-2 (DIN, 2011) de 600 Kg/m³.
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Figura 1- Valores observados e estimados de (a) Densidade a granel (Kg/m³) em função da adição de
eucalipto a massa de partículas para produção dos pellets e (b) relação entre Densidade a granel
(Kg/m³) e Densidade energética (MJ/Kg) dos pellets.
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Na Figura 2 são apresentados os valores médios observados e estimados da Umidade de
equilíbrio higroscópico (%) e Poder calorífico útil (MJ/Kg) em função dos tratamentos.
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Figura 2 - Valores observados e estimados da (a) Umidade de equilíbrio higroscópico em base seca
(%) e (b) Poder calorífico útil (MJ/Kg) em função da adição de eucalipto a massa de partículas para
produção dos pellets.
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A adição de eucalipto a composição da massa de partículas para a produção de pellets teve
uma correlação alta e significativa com o poder calorífico útil dos pellets.
A menor umidade de equilíbrio higroscópico do eucalipto em relação ao pinus, sugere que a
estrutura química dessa biomassa apresenta uma menor quantidade de grupos hidroxílicos disponíveis
para adsorção de água. Além disso, a temperatura média de peletização do eucalipto foi maior que a de
pinus devido as suas partículas mais duras gerarem um maior atrito com a matriz do equipamento
durante o processo. O aumento da temperatura provoca o inicio da eliminação de alguns compostos
orgânicos voláteis e do rearranjo molecular, reduzindo ainda mais a disponibilidade de grupos
hidroxílicos para a adsorção de água (ACHARJEE; CORONELLA; VASQUEZ, 2011).
Essa diminuição nos teores de umidade é interessante para facilitar a ignição do material, pois,
quanto maior a umidade do pellet, mais energia o combustível irá perder na forma de calor para
evaporar a água presente. Observa-se que o PCU dos tratamentos que tiveram os menores teores de
umidade foram os que apresentaram maiores valores, isso porque tais propriedades são inversamente
proporcionais.
Cabe ressaltar, que os valores de umidade de equilíbrio higroscópico dos pellets, tanto em base
úmida quanto em base seca, atenderam a norma EN 14961-2 (DIN, 2011), que estabelece valores
abaixo de 10 e 11%, respectivamente. Os valores observados para PCU variando entre 16,5 a 16,9
MJ/Kg, também atenderam a norma que especifica valores dentro do intervalo de 16,5 a 19 MJ/Kg.
4. Conclusões
De modo geral, foi possível a peletização de todos os tratamentos com adequação as
especificações da norma europeia EN 14961-2 (DIN, 2011), para todos os parâmetros avaliados.
Pellets produzidos com maiores proporções de eucalipto apresentaram maiores valores para,
densidade a granel e poder calorífico, e menores valores para umidade de equilibro higroscópico.
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Resumo
A Teca tem se tornado ao longo dos anos uma madeira de alto valor comercial por sua
durabilidade, estabilidade dimensional e alta resistência, fazendo-se necessários estudos sobre
a qualidade de árvores dessa espécie provenientes do desbaste. O objetivo deste trabalho foi
avaliar as diferenças das propriedades químicas da madeira de Teca em relação ao cerne e
alburno aos seis anos de idade, situada no município de Tangará da Serra. As amostras foram
submetidas a um moinho do tipo Wiley para obtenção dos teores totais de carbono fixo, cinzas,
materiais voláteis, poder calorífico superior, lignina, extrativos e holoceluloce. Aplicou-se o
teste t de Student para verificar a significância da diferença das duas seções do tronco. Os
teores de lignina e PCS foram estatisticamente iguais no cerne e alburno. O teor de cinzas
verificado para a madeira de cerne foi duas vezes menor do que o valor encontrado no alburno.
A porcentagem de holocelulose, por diferença, foi 2,74% maior no alburno. O cerne apresentou
2,29% mais extrativos totais que a madeira de alburno. O álcool-tolueno foi o solvente que
retirou maior quantidade de extrativos. O cerne apresentou maiores teores de carbono fixo,
extrativos totais e os menores teores de cinzas em relação à madeira de alburno.
Palavras-chave: Extrativos; Cerne; Desbaste.

1. Introdução
A Tectona grandis L.f, popularmente conhecida como Teca, tem se tornado, ao longo dos
anos, uma madeira de alto valor comercial por sua durabilidade, estabilidade dimensional e alta
resistência ao ataque de pragas, além de suas qualidades estéticas (FLÓREZ, 2012).
A madeira é um material orgânico composto por celulose, hemiceluloses, lignina e extrativos,
além de conter uma pequena fração de compostos inorgânicos (KLOCK et al., 2005). Analisar essas
propriedades na madeira ainda jovem é de extrema importância para conhecer suas propriedades,
predizer possíveis utilizações nesta idade e prever seu comportamento e qualidade na fase adulta.
Apesar de aparecerem em pequenas proporções, os extrativos são responsáveis por conferirem
à madeira maior durabilidade natural (BROCCO, 2014). As quinonas e seus derivados, que são
compostos contidos nas células da madeira, presentes principalmente no cerne da Teca, atribuem essa
proteção natural e podem ser retirados para quantificação por água ou outros tipos de solventes
orgânicos (LUKMANDARU; TAKAHASHI, 2009).
A lignina é um componente de grande importância quando se trata de resistência ao ataque de
microrganismos, pois impede a ação de enzimas destruidoras da parede celular, além de conferir
resistência e rigidez às forças de compressão (PHILLIP; D’ALMEIDA, 1988). A holocelulose,
composta por celulose e hemiceluloses, corresponde ao componente químico estrutural predominante
nas madeiras de folhosas, sendo de extrema importância comercial na fabricação de papel e tecidos, e
inúmeros usos na indústria farmacêutica e química (CHAGAS et al., 2014).
Os estudos sobre Teca geralmente têm como objetivo avaliar a utilização industrial da madeira
obtida de árvores com mais de 20 anos (FLÓREZ, 2012). Entretanto, nos plantios realizados com a
espécie até que a árvore atinja essa idade, são realizadas práticas silviculturais como o desbaste,
gerando resíduos madeireiros que têm sido usados atualmente na forma de biomassa para diversos fins
(PELISSARI et. al., 2014). Desse modo, fazem-se necessários estudos sobre a qualidade da madeira

1080

de Teca oriunda de árvores jovens, obtidas nos primeiros desbastes, visando à indicação de outras
utilizações mais nobres.
Os objetivos deste trabalho foram determinar os teores de extrativos em diferentes solventes
na madeira da região do cerne e alburno de árvores jovens de Teca, aos 6 anos, bem como realizar a
análise química imediata e estrutural da madeira nas duas regiões do tronco.
2. Material e Métodos
Para realização deste trabalho, foi utilizada a madeira de Tectona grandis L. f. com seis anos
de idade proveniente de desbaste de plantio clonal localizado em município de Tangará da Serra, no
médio norte de Mato Grosso. O material foi coletado de três talhões distintos, de modo que em cada
talhão foram selecionadas três árvores. Da região do DAP (diâmetro à altura do peito), foram retirados
discos de 5 cm de espessura.
A partir dos discos de madeira de teca realizou-se a separação da madeira da região de cerne e
do alburno que foi transformada em serragem, utilizando-se um moinho de laboratório tipo Wiley, e
posteriormente peneirada. A partir da serragem retida entre as peneiras de 40 e 60 mesh foram feitas as
seguintes análises:
A determinação do poder calorífico superior foi realizada de acordo com a norma ABNT NBR
8633 (ABNT, 1984). A composição química imediata, correspondente aos teores de materiais voláteis,
cinzas e carbono fixo, foi determinada de acordo com a norma ABNT NBR 8122 (ABNT, 1986) com
cadinhos de porcelana em substituição aos cadinhos de platina.
Os teores de lignina insolúvel foram determinados pelo método Klason, modificado por
Gomide e Demuner (1986) e os teores de lignina solúvel foram determinados conforme procedimento
proposto por Goldschimid (1971). Uma hidrólise ácida foi feita com ácido sulfúrico a 72% em 0,3 g
de serragem sem extrativos a 30 ºC durante uma hora. Posteriormente, a mistura foi diluída até 3% e
submetida à outra hidrólise a uma pressão de 2 atm e 121° C durante uma hora. Os teores de lignina
insolúvel foram determinados por filtração e os teores de lignina solúvel, por espectrometria. Os teores
totais de lignina foram obtidos pela soma de lignina insolúvel e solúvel. Os teores de holoceluloses,
somatório da celulose e hemiceluloses, foram estimados, retirando-se de 100 os teores de lignina e
extrativos totais. Para determinação dos teores de extrativos totais, utilizou-se a norma TAPPI 264 cm97 (TAPPI, 2001), substituindo-se a solução de etanol/benzeno por etanol/tolueno.
Avaliou-se, ainda, a solubilidade da madeira em água fria e água quente, conforme a norma
TAPPI 207 cm-99 (TAPPI, 1999). Realizou-se a solubilidade da madeira em álcool e etanol/tolueno,
separadamente, baseando-se nos procedimentos da norma TAPPI 204 cm-97 (TAPPI, 1997).
Os tratamentos (madeira de cerne e alburno) foram submetidos ao teste t de Student a 95% de
probabilidade e comparados entre si para verificar se as diferenças se mostraram significativas.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentados os valores médios de poder calorífico superior, carbono fixo,
cinzas e materiais voláteis na madeira de cerne e alburno de Tectona grandis aos 6 anos.
Tabela 1 – Análise química imediata (%) e poder calorífico superior (kcal/kg) da madeira de cerne e
alburno de Tectona grandis aos 6 anos. (Fonte: os autores)
Material

Carbono fixo

Cinzas

Materiais Voláteis

PCS

(%)

(%)

(%)

(kcal/kg)

Alburno

15,98 b

0,82 a

83,20 a

4793 a

Cerne

17,05 a

0,39 b

82,55 b

4822 a

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade.
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Os valores de poder calorífico superior (PCS) encontrados no cerne e alburno foram
estatisticamente iguais, sendo um pouco superior no cerne devido à madeira nessa região apresentar
maior teor de carbono fixo e menor quantidade de cinzas (Tabela 1). À medida que a degradação da
madeira ocorre, o carbono fixo aumenta estando o seu valor intimamente relacionado com o PCS, uma
vez que diminui a resistência mecânica ocasionando maior rendimento energético (PEREIRA, 2012).
O teor de cinzas verificado para a madeira de cerne foi duas vezes menordo que o valor
encontrado no alburno (Tabela 1), sendo o motivo dessa diferença, a quantidade de minerais contidos
nessa parte da árvore, uma vez que, ela é a responsável pela condução de água e sais durante o
crescimento do vegetal (BROCCO, 2014). Na utilização da madeira para fins energéticos, altos teores
de componentes inorgânicos não é algo interessante porque são materiais que não se degradam durante
a carbonização resultando na redução do PCS (FREDERICO, 2009).
Pereira (2012) avaliando seis clones de Eucalyptus spp.para uso energético, aos 7,5 anos,
verificou valores de PCS variando de 4.506,8 a 4.595,3 kcal.kg-¹, que são inferiores aos observados
neste trabalho, assim como a média verificada por Flórez (2012)de 4765,8 kcal.kg-¹, caracterizando a
madeira de Teca como de alta capacidade de geração de energia em todas as partes constituintes.
A Tabela 2 apresenta os percentuais dos teores de lignina, extrativos e holoceluloses totais
para a madeira de cerne e alburno de Tectona grandis aos 6 anos.
Tabela 2 – Análise química estrutural do cerne e alburno da madeira de Tectona grandis aos 6 anos.
(Fonte: os autores)
Holoceluloses

Material

Lignina total (%)

Extrativos totais (%)

Alburno

32,42 a

4,89 b

62,69 a

Cerne

32,87 a

7,18ª

59,95 b

(%)

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade.

Efetuando-se uma análise dos percentuais de cerne e alburno, os teores de lignina total são
estatisticamente iguais pelo teste t de Student. Flórez (2012) em seu trabalho encontrou valor médio de
lignina total semelhante ao apresentado neste trabalho em Tecas aos 13 anos (32,47%), podendo-se
concluir que o teor médio desse componente não muda expressivamente nesse intervalo etário.
A porcentagem de holocelulose, constituída de celulose e hemicelulose, por diferença, foi
2,74% maior no alburno.Isto acontece pelo fato do alburno ser a parte da árvore que contém células
vivas e fisiologicamente ativas, além de servir de reserva de alimentos contendo mais amido e
participar de funções de condução no vegetal (CHERELLI, 2015).
O cerne apresentou, por diferença, 2,29% mais extrativos totais que a madeira de alburno e de
acordo com Cherelli (2005) isso é fundamentado pelos compostos fenólicos e ácidos existentes em
maior quantidade nessa seção do tronco, obtidos pelo processo de cernificação por mudanças
bioquímicas nas células de parênquima de armazenamento.
Segundo Haupt et al. (2003), existe uma relação entre o teor de extrativos e a durabilidade da
madeira, devido a uma substância de origem aromática denominada tectoquinona da classe das
antraquinonas, que confere propriedades antifúngicas, antibactericidas e repelentes ao ataque de
insetos. Pode-se afirmar que o cerneapresenta maior durabilidade natural por seus maiores teores de
extrativos e menores teores de material nutritivo (holocelulose) já que é constituído por células de
inatividade fisiológica (CHERELLI, 2015), conforme verificado na Tabela 2.
A Figura 1 mostra a média do teor de extrativos obtidas da madeira de cerne e alburno de
Tectona grandis, aos 6 anos, em diferentes solventes.
A diferença dos valores médios de extrativos foi estatisticamente significativa entre a madeira
de cerne e alburno para as diferentes metodologias de extração, sendo o valor encontrado no cerne
sempre superior ao verificado no alburno.
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Observa-se na Figura 1 que a quantidade de extrativos solubilizados em água foi mais de 2
vezes menor que em solventes orgânicos. As diferenças verificadas devem-se aos tipos de compostos
que são extraídos em cada uma das quatro metodologias, sendo eles: sais, polissacarídeos, algumas
substâncias fenólicas e carboidratos simples em água fria de acordo com Silvério (2008) e taninos,
gomas, açúcares e corantes presentes nas madeiras em água quente (TAPPI 264 cm-97). Sarto e
Sansigolo (2010) descrevem que os solventes orgânicos normalmente removem da madeira em álcool
etílico: ácidos resinosos, gorduras, ácidos graxos, esteróides, terpenos, produtos de oxidação de
resinase, produtos de degradação de celulose e lignina. Quando o álcool é misturado com tolueno, a
fração dos extrativos inclui resinas, óleos, ceras, graxas e compostos insolúveis em éter etílico
(SARTO; SANSIGOLO, 2010).

Teor de extrativos (%)

8

b

b

7
6
a

5
4

b

3

b

2
1
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a
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Água fria

Água quente

Álcool

Álcool/tolueno

Médias com letras distintas diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 1 – Média dos extrativos em alburno e cerne de Tectona grandis aos 6 anos solubilizados em
diferentes solventes. Em azul, alburno, e em laranja, cerne. (Fonte: os autores)
Moreira et al. (2006) comprovou que a Teca consegue biossintetizar as antraquinonas:
tectoquinona e obtusifolina e as naftoquinonas: lapachol e desidro-α-lapachona, cujas substâncias
podem ser extraídas por meio de álcool tolueno como pode ser observado na Figura 1. Essas quinonas
têm propriedades antibactericidas, antifúngicas e repelentes contra insetos na madeira conferindo
assim, a durabilidade natural daTeca.
4. Conclusões
O álcool-tolueno foi o solvente que retirou maior quantidade de extrativos da madeira.
A madeira de cerne apresentou maiores teores de carbono fixo, extrativos totais e os menores
teores de cinzas em relação à madeira de alburno.
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Resumo

O cultivo da espécie Hevea brasiliensis (Seringueira) tem como finalidade a extração do látex
para produção da borracha natural. Ao final do ciclo de extração, as árvores são derrubadas,
gerando um grande volume de madeira, sem destinação economicamente viável. Portanto, o
presente trabalho objetivou avaliar as propriedades da madeira de Seringueira aos dezenove e
vinte nove anos de idade para subsidiar a indicação de usos. Para tal, foram determinadas a
densidade básica, o poder calorífico superior, teor de cinzas, materiais voláteis e carbono fixo.
Os dados foram submetidos ao teste t de Student para verificar a existência de diferenças
significativas entre os tratamentos (29 e 19 anos). Em geral, as propriedades das madeiras não
tiveram variação significativa, apresentando valores muito similares para as diferentes idades.
Para Carbono Fixo, as madeiras de 19 anos obtiveram 12,492% e as de 29 anos, 12,66%. Para
valores de Cinza, as de 19 anos apresentaram 0,642% e as de 29 anos, 0,944%. Teor de
materiais voláteis em 19 anos foi de 56,89% e nas árvores de 29 anos, 86,29%. Para valor de
Densidade Básica, obteve-se aos 19 anos 0,566 g/cm³ e para as de 29 anos, 0,539 g/cm³.
Quanto ao Poder Calorífico, as árvores de 19 anos apresentaram 4.638,2 kcal/kg e as de 29
anos, 4.642,8 kcal/kg. Quando as madeiras de seringueira foram comparadas a diferentes
espécies de eucalipto, constatou-se propriedades muito semelhantes, indicando-se a madeira de
seringueira para uso energético.
Palavras-chave: potencial energético, poder calorífico, idade.

1. Introdução
A seringueira, cujo nome científico é Hevea brasiliensis (Willd. Ex Adr. De Juss.) Muell.Arg., é a espécie mais importante do gênero a que pertence (GONÇALVES et al., 2002). A
seringueira pertence à família Euphorbiaceae, é nativa da Amazônia brasileira, apresentando grande
porte, podendo atingir 30m de altura total sob condições favoráveis (IAPAR, 2004). De acordo com o
mesmo estudo, o tronco da seringueira é ereto e com diâmetro entre 30 e 60 cm, e aos seis ou sete anos
de idade, quando propagada por enxertia, uma forma de reprodução assexuada, a árvore já está
propicia à produção de látex, que é extraído por meio da sua exsudação lactescente proveniente de sua
casca (IAPAR, 2004). Logo, a importância dos plantios de Hevea brasiliensis é associada à produção
de látex, que tem grande valor comercial, por ser a principal matéria-prima na fabricação da borracha
natural (IAC, 2009).
No estado de Mato Grosso, observa-se um grande crescimento da produção devido à qualidade
do produto quando comparado com materiais de origem fóssil (MARTINEZ, 2006). Outrora, no
Brasil, ainda não há mercado para a madeira de seringueira após o cumprimento de seu ciclo de
produção de látex que dura cerca de 30 anos (IAPAR, 2004). A madeira pode ser utilizada para vários
fins distintos, como por exemplo, o industrial e o comercial, que utilizam a madeira remanescente
visando a queima de biomassa, como fonte de energia para o uso no ramo do cimento químico, papel e
celulose, cerâmica e no setor agrícola para secagem de grãos (BRITO, 2007). A madeira pode ainda
ser utilizada com o tratamento químico para indústria de móveis (KAMALA & RAO, 1989);
fabricação de portas, janelas, formas para concreto armado, vigas, colunas, painéis e artigos doméstico
como a madeira compensada (MAY & GONÇALVES, 1999); fabricação de tabuado, forros,
caixotaria (LORENZI, 2000); painéis cimento-madeira (OKINO et al.,2004).
Contudo, a madeira de seringueira, apesar de possuir potencial tecnológico com grande leque
de aplicações, é usada com muita frequência em aplicações de menor valor agregado. Essa prática se
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estende a muitos outros países, que utilizam a madeira para fins energéticos e até residuais
(LEONELLO et.al, 2012). O ponto a ser destacado é que as espécies para a produção de energia,
como os eucaliptos e a seringueira, podem ser cultivados em áreas degradadas ou consideradas
impróprias para o cultivo de outras espécies (HALL et al., 1993). Observa-se o interesse de técnicos e
pesquisadores na utilização da madeira como fonte de energia e até na substituição do eucalipto como
explica Albino de Sousa gerente de operações da FL Florestal: “Começamos a utilizar a seringueira no
Mato Grosso, há um ano e ela tem se mostrado bastante viável. A performance é melhor ou igual a do
eucalipto, com a vantagem de se tornar mais barata no final do processo.”
Ou seja, o Brasil, particularmente, possui amplas e totais condições para o uso da madeira de
seringueira como recurso energético, bastando para tal a implantação de um sistema racional. Portanto,
o objetivo do trabalho foi avaliar as propriedades químicas e energéticas da madeira de seringueira, em
duas idades, para subsidiar a indicação de usos.
2. Material e Métodos
Os dados deste trabalho foram coletados no município de Lucas do Rio Verde. O povoamento
de Hevea brasiliensis possui 641 hectares plantados aos 29 anos e 340 hectares aos 19 anos com o
espaçamento de 7x3. Os tratos silviculturais foram a quebra da ponteira das árvores a
aproximadamente 2,3 m de altura do fuste, uma vez que o objetivo do povoamento é a produção de
látex. Para a realização desse trabalho, foram utilizadas dez árvores dominantes da espécie Hevea
brasiliensis, sendo cinco com idade de 19 anos e cinco com idade 29 anos.
Foram retirados dois discos de cada árvore, no diâmetro à altura do peito (DAP) e base. De
ambos os discos foram obtidas quatro cunhas, sendo elas opostas umas às outras, passando pela
medula. Duas cunhas foram utilizadas para determinação da densidade básica da madeira e as outras
duas foram utilizadas para determinação do poder calorífico superior e análise química imediata. A
madeira foi picada e moída em moinho e posteriormente peneirada. E da serragem retida entre as
peneiras de 40 e 60mesh, foram feitas as análises.
A determinação da densidade básica da madeira foi feita seguindo os procedimentos do
método de imersão em água, de acordo com a norma ABNT NBR 11941 (ABNT, 2002). As amostras
foram mantidas submersas em água. Posteriormente o seu volume foi aferido, utilizando uma balança.
As amostras foram secas em estufa a 105 ± 2°C, assim sendo obtida a massa seca da madeira. A
densidade básica da madeira foi calculada dividindo-se a massa de madeira seca por seu volume
saturado. O valor médio da densidade básica de cada disco foi obtido a partir da médica aritmética das
suas respectivas cunhas.
Para determinação do poder calorífico superior utilizou-se o método a volume constante, em
uma bomba calorimétrica adiabática, descrita pela metodologia da norma ABNT NBR 8533
(ABNT,1984).
Para a determinação da análise química imediata utilizou-se a metodologia preconizada pela
norma ABNT NBR 8112 (ABNT, 1986), sendo determinados os teores de cinza, matérias voláteis e
carbono fixo.
Os dados foram submetidos à análise do teste t de Student para verificar a existência de
diferenças significativas entre os tratamentos (29 e 19 anos) a nível de 95% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Pode-se observar na Figura 1 que os valores médios obtidos para as porcentagens de carbono
fixo, cinzas e materiais voláteis para as árvores de seringueira com 19 anos e 29 anos de idade.
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Figura 1 - Valores médios de carbono fixo, cinzas e materiais voláteis para árvores de 19 e 29 anos de
seringueira. (Fonte: os autores)
Para teores de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas, de acordo com o teste t de Student as
árvores apresentaram médias estatisticamente iguais, não constatando variação significativa quando
comparadas ambas as idades.
A análise imediata de um combustível fornece a percentagem de material volátil, carbono fixo
e cinza. Em outras palavras, ela fornece a percentagem do material que se queima no estado gasoso
(material volátil) e no estado sólido (carbono fixo), bem como dá uma indicação do material residual
(cinzas). Segundo BRAME & KING (1942), na queima de um combustível sólido, em função do seu
teor de substâncias voláteis, há eliminação de gases que se queimam na forma de chama. Ainda
segundo os autores, a combustão através de chama faz com que unidades de calor se difundam em um
espaço bastante amplo da região de queima, não permitindo a obtenção de altas intensidades de calor
localizadas em pontos específicos. SMITH (1976), por sua vez, relata que aqueles combustíveis que
apresentam altos teores de substâncias voláteis são mais fáceis e rapidamente queimados. Segundo
Werther et al. (2000) porcentagens acima de 80% facilitam a ignição do material, mas também sua
queima.
Em uma pesquisa realizada por Costa (2014), analisou-se valores de carbono fixo e materiais
voláteis na madeira Eucalyptus sp, que apresentaram média 13,39 e 86,50, respectivamente.
Apontando valores bem próximos ao da Seringueira.
As cinzas são originadas dos componentes minerais da madeira e da casca, sendo um
parâmetro importante para a madeira e seus derivados, pois seu teor afeta negativamente o poder
calorífico dos materiais lignocelulósicos (COSTA, 2014). Segundo Obernberger e Thek (2010), teores
de cinza maiores que 3% para madeira e que 10% para outras biomassas são prejudiciais em
combustíveis lignocelulósicos.
Macêdo (2012) encontrou valores de 0,27% de cinzas e Santos (2012) observou teores de
cinza de 0,5% para biomassa de eucalipto. Observa-se certa semelhança com os resultados obtidos
para Hevea brasiliensis de 19 anos. As diferenças encontradas entre as literaturas podem estar
relacionadas com as espécies estudadas ou entre as idades.
Outros fatores de classificação da madeira para fins energéticos são a análise de densidade e o
seu poder calorífico, como apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Valores médios de densidade básica e poder calorífico para diferentes idades da
seringueira. (Fonte: os autores)
Idade

Densidade Básica (g/cm³)

Poder Calorífico Superior (kcal/kg)

19 anos

0,566

4638,2
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29 anos

0,539

4642,8

De acordo com o teste t de Student, os valores médios de poder calorífico e densidade básica
não apresentaram variação entre si ao nível de 5% de significância, constatando-se que as médias são
estatisticamente iguais, ou diferentes de zero. O valor absoluto da densidade básica da madeira de
seringueira aos 29 anos apresentou um pequeno decréscimo que pode estar relacionado às variações
edafoclimáticas e competitividade entre as mesmas.
De acordo com McKendry (2002), a densidade tem impacto sobre os requisitos de
armazenamento, dimensionamento e manuseio dos materiais, e também, sobre a forma como o
material tende a se comportar durante o processamento termoquímico da combustão como matériaprima. O poder calorífico é uma propriedade importante para otimizar a quantidade de biomassa na
produção de energia, além do dimensionamento de instalações de armazenamento (GILLESPIE et al.,
2013). Concluindo que, quanto maior o PCS, menor quantidade de material será necessária para
atender uma determinada demanda de energia. (PEREIRA, 2014). Segundo Cunha et al. (1989), não
há correlação entre a densidade básica e o poder calorífico. Entretanto, em relação ao volume de
madeira a ser queimada, a densidade está positivamente ligada ao conteúdo calórico da madeira,
estimulando o interesse de madeiras pesadas para a queima.
Resultados de pesquisas realizadas entre clones de Eucalyptus spp apontam valores de
densidade básica média variando de 53 a 0,59 g/cm³ e de Poder Calorífico variando entre 4.507,02 e
4.595,39 kcal/kg (PEREIRA, 2012). Assim, observa-se novamente a semelhança com os valores
obtidos pela madeira da seringueira.
4. Conclusões
Os valores médios de teores de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas, densidade básica e
poder calorífico são semelhantes para as idades de 19 e 29 anos. A madeira da seringueira após o ciclo
de extração de látex tem potencial para utilização energética.
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Resumo

O adesivo fenol-formaldeído é um dos principais adesivos sintéticos utilizados para a colagem de
madeira para produção de compósitos diversos. Em virtude das questões ambientais associadas à sua
extração e utilização e a seu elevado custo, diversas pesquisas buscam substituir o fenol, de origem
petrolífera, por outro composto fenólico de origem natural. A lignina é atualmente considerada um
subproduto nas indústrias de celulose, presente no licor negro gerado durante a polpação, e representa
um possível substituto ao fenol na síntese de adesivos para madeira. Objetivou-se neste trabalho
sintetizar adesivos fenólicos com inclusão de lignina Kraft fenolada, em diferentes porcentagens de
substituições do fenol, e caracterizar os adesivos sintetizados, avaliando sua viabilidade de uso. Utilizouse lignina Kraft extraída do licor negro, que foi fenolada a 50 %, em massa, e incluída na síntese adesiva,
substituindo o fenol a 0, 25, 50, 75 e 100 %, em massa (tratamentos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente).
Mediram-se a viscosidade, o teor de sólidos, o tempo de gelatinização e o pH dos adesivos. A
viscosidade do tratamento 5 atingiu o valor de 72.500 cP, inviabilizando sua utilização. O pH dos
adesivos variou entre 10,77 e 11,08, sendo satisfatório às propriedades adesivas. O tempo de
gelatinização reduziu conforme o incremento de lignina fenolada, variando de 73,8 a 228,6 segundos.
Quanto ao teor de sólidos, todos os adesivos apresentaram valores entre 45 e 50 %, condizentes com o
encontrado na literatura.
Palavras chave: lignina Kraft, fenol-formaldeído, adesivos para madeira.
1. Introdução
Os adesivos são utilizados em várias etapas de beneficiamento da madeira, como na fabricação
de aglomerados, compensados, MDF, chapas de partículas e etc. (CARNEIRO, 2007), e, segundo Pizzi
e Mittal (1994), adesivos a base de fenol-formaldeído e ureia-formaldeído são utilizados em 90 % dos
painéis à base de madeira produzidos, pelo processo seco, no mundo.
Entre estes adesivos, os adesivos fenólicos são aplicados em painéis para uso externo, que
requeiram maior resistência à umidade, além de serem de fácil manipulação e possuírem excelentes
propriedades de resistência à água e altas temperaturas, praticamente substituindo os adesivos naturais
usados antigamente. Contudo, em virtude das questões ambientais associadas à sua extração e utilização
e a seu elevado custo, diversas pesquisas buscam substituir o fenol, de origem petrolífera, por outro
composto fenólico de origem natural. Entre os compostos fenólicos, a lignina, oriunda dos vegetais, é
um composto renovável, que contém em sua estrutura anéis aromáticos do tipo fenólico, podendo,
possivelmente, ser utilizada como o substituto do fenol em resinas fenólicas e reagir com o formaldeído.
Lora e Glasser (2002) afirmam que apenas 1 a 2 % da lignina gerada nas indústrias de celulose
é precipitada e comercializada, sendo que o restante é queimado na própria indústria para gerar energia
para abastecer a fábrica. Porém, existe uma forte tendência em dar à lignina residual deste processo um
aproveitamento mais nobre, de modo que tem se estudado a precipitação da lignina, a partir do licor
negro, para aproveitamento em diversas finalidades, sendo uma delas, em adesivos para madeira (PIZZI
e MITTAL, 2003). A maioria das tentativas industriais de utilização da lignina para adesivos de madeira
é baseada em substituições parciais de fenol-formaldeído ou ureia-formaldeído (MANSOURI et al.,
2007) e, segundo Pizzi e Mittal (2003), a reação de condensação da lignina não tem sido efetiva devido
ao baixo número de posições livres no anel aromático e a sua baixa reatividade. Entretanto, Mansouri et
al. (2007) afirmam que a baixa reatividade da lignina com formaldeído pode ser superada, e Çetin e
Ozmen (2002) citam como uma potencial alternativa a fenolação, que aumenta o número de sítios ativos
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na lignina de tal modo que esta poderia ser utilizada em porcentagens elevadas nas formulações de
adesivos para madeira.
Com isso, os objetivos desse trabalho foram obter lignina fenolada para utilização na produção
de adesivos lignina-fenol-formaldeído e caracterizar os diferentes adesivos sintetizados.
2. Material e Métodos
Para realização deste trabalho utilizou-se lignina Kraft, em pó, proveniente de uma empresa
produtora de polpa celulósica. A lignina foi precipitada do licor negro Kraft pelo processo LignoBoost,
em uma planta piloto de extração na própria empresa. Visando melhor homogeneização do tamanho das
partículas e solubilização da lignina Kraft, esta foi triturada e classificada em um pulverizador
Pulverisette 14, da marca Fritsch, com peneira de 200 mesh (abertura de 0,074 mm). A caracterização
da lignina Kraft é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Propriedades da lignina Kraft. (Fonte: os autores).
Propriedades
UEH (%)
pH
Lignina solúvel (%)
Lignina Klason (insolúvel - %)
Lignina total (%)
Arabinanas (%)
Galactanas (%)
Glicanas (%)
Xilanas (%)
Mananas (%)
Ca / Fe / Mn / Mg / Cu / K / Na (mg/Kg)
Sílica (%)
C / H / N / S / O (%)
Teor de cinzas (%)

Média
5,0
3,4
12,70
85,37
98,06
0,03
0,13
0,00
0,02
0,00
768 / 121 / 31 / 197 / 18 / 492 / 1989
0,1
66,2 / 5,6 / 0,2 / 2,4 / 23,4
1,1

A fenolação da lignina foi realizada seguindo a metodologia de Khan et al. (2004): a lignina e o
fenol (p.a.) foram adicionados a um béquer em quantidades equivalentes em massa, e essa mistura foi
levada ao banho-maria a 60 °C por 1 hora, em agitação, até a obtenção de uma massa homogênea (lignina
fenolada), utilizada na síntese dos adesivos.
A síntese do adesivo testemunha, fenol-formaldeído também seguiu metodologia proposta por
Khan et al. (2004). Foram adicionados a um balão de fundo chato de duas entradas, com condensador
acoplado, 81,08 g de formaldeído, 48,45 g de fenol e 4,8 g de hidróxido de sódio (NaOH) a 50%. Estes
reagentes foram submetidos a aquecimento a 85 ºC por cerca de 2 horas, com adição paulatina de mais
três cargas de 4,8 g de NaOH, sob constante agitação. A síntese dos adesivos lignina-fenol-formaldeído
foi realizada seguindo as etapas supracitadas, porém com substituição do fenol pela lignina fenolada,
nas proporções de 25, 50, 75 e 100 %, em massa (Tabela 2).
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Tabela 2 – Descrição dos tratamentos. (Fonte: os autores).
Tratamento
1
2
3
4
5

Substituição do fenol (%)
0 (testemunha)
25
50
75
100

A caracterização dos adesivos abrangeu as análises de viscosidade, pH, teor de sólidos e tempo
de gelatinização, realizadas em triplicata. A viscosidade foi determinada segundo a ASTM D 1084-97
(método B), utilizando-se um viscosímetro de Brookfield com hastes e velocidades estabelecidas
conforme as características das amostras. As leituras de pH foram feitas em pHmetro digital da marca
Digimed, a 25 °C, segundo a norma E70-07 (ASTM, 2015). O teor de sólidos foi obtido seguindo a
norma ASTM D 1490-01 (2013), sem a adição de água destilada ao adesivo. O tempo de gelatinização
foi obtido cronometrando-se o tempo gasto para a polimerização do adesivo, conforme a norma D 247199 (ASTM, 1999).
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 3 são apresentados os resultados das caracterizações dos adesivos.
Tabela 3 - Caracterização dos adesivos sintetizados. (Fonte: os autores).
Tempo de
Teor de sólidos (%)
gelatinização (s)
136 c
10,77 d
133,8 a
51 a
1
38 e
10,80 d
228,6 ab
44 c
2
50 d
10,88 c
211,2 b
46 b
3
150
b
11,08
a
165
c
43 c
4
72.500 a
10,95 b
73,8 d
44 bc
5
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si, a 95% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
Tratamento

Viscosidade (cP)

pH

Observou-se um aumento na viscosidade dos adesivos conforme se aumentou o porcentual de
substituição do fenol pela lignina fenolada, ocorrendo diferenças significativas entre todos os
tratamentos. O tratamento 5 apresentou viscosidade de 17.500 cP, que por ser extremamente elevada,
inviabiliza sua utilização. O tratamento 4 apresentou valores mais semelhantes à testemunha, enquanto
os tratamentos 2 e 3 apresentaram os menores valores. A viscosidade é um parâmetro que deve ser
acompanhado quando se pensa em produzir adesivos com inclusão de lignina, pois alta viscosidade pode
prejudicar a aplicação do mesmo, principalmente nos métodos por aspersão, além de dificultar a
penetração do adesivo na madeira, gerando uma linha de cola não ancorada. Em contrapartida, adesivos
de baixa viscosidade penetram excessivamente na madeira, aumentando o consumo e formando uma
linha de cola faminta (IWAKIRI, 2005).
Os valores encontrados para pH dos adesivos variaram entre 10,77 e 11,08. Apesar da diferença
estatística entre os tratamentos, os valores de pH obtidos não afetam as propriedades dos adesivos, visto
que, para Marra (1992) os valores de pH para adesivos fenólicos para colagem de madeira de natureza
alcalina podem variar de 9 a 12.
Observou-se uma redução no tempo de gelatinização dos adesivos que receberam maior
porcentagem de lignina fenolada, variando de 228,6 a 73,8 segundos, para os tratamentos 2 e 5,
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respectivamente. O tratamento 5, com 100 % de substituição do fenol, apresentou o menor tempo de
gelatinização, corroborando a hipótese de que a adição de lignina reduz o tempo de polimerização.
Percebeu-se também uma relação entre o tempo de gelatinização e a viscosidade dos adesivos. Ainda
na Tabela 3 pode-se observar que adesivos com maiores valores de viscosidade apresentaram menores
tempos de gelatinização. Uma explicação para esse comportamento é dada por Ferra (2010), que afirma
que quanto maior a viscosidade do adesivo, maior é a agregação molecular e menor é o tempo necessário
para que ocorra sua polimerização completa.
De acordo com estudos feitos por Abdelwahab e Nassar (2011), a otimização da síntese de
adesivo lignina fenol-formaldeído para misturas tiveram valores elevados de teor de sólidos em altas
temperaturas (80 e 100 °C) e tempo de reação de 4 horas, sendo encontrado valores de 50,7 e 60,2 %,
respectivamente. Dias (2014) atribui este comportamento à formação de água na reação entre a lignina
e o formaldeído.
4. Conclusões
A substituição do fenol pela lignina fenolada, na síntese adesiva, foi realizável e viável para
valores de até 75 %;
O adesivo cuja totalidade do fenol foi substituída pela lignina fenolada não apresentou
propriedades adesivas satisfatórias;
A melhor formulação encontrada neste estudo, para adesivos lignina-fenol-formaldeído foi o
tratamento 4, com 75 % de substituição do fenol, alcançando propriedades adesivas superiores às do
adesivo testemunha.
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Resumo
O Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal no mundo, sendo esse produto
utilizado no setor doméstico e industrial, contribuindo para o desenvolvimento econômico do
país. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do carvão vegetal de três
diferentes procedências comercializadas na cidade de Jerônimo Monteiro, ES. Para alcançar tal
objetivo, foram realizadas a análise química imediata e a densidade relativa aparente nas três
amostras de carvão. Dessa forma, a Amostra 1 obteve melhores parâmetros de qualidade de
carvão vegetal para o uso doméstico, pois possuiu baixo teor de materiais voláteis (12,67%),
baixo teor de cinzas (1,75%) e alto teor de carbono fixo (85,55%).
Palavras-chave: Energia da Biomassa; Churrasco; Carbonização.

1. Introdução
A madeira é uma fonte de energia renovável, que além da energia disponível, atua como
importante fator de fixação de carbono atmosférico, contribuindo com a redução do efeito estufa. Em
2015, as fontes renováveis corresponderam a 41,24% da oferta interna de energia que compõe a matriz
energética brasileira, desse total, 8,2% foram compostas por lenha e carvão vegetal (BALANÇO
ENERGÉTICO NACIONAL – BEN, 2016).
No Brasil, a utilização da madeira como fonte de energia está relacionada à produção de
carvão vegetal, sendo consumido principalmente nos setores residencial e industrial. Além disso, a
produção de carvão vegetal se destaca cada vez mais em virtude da alta demanda pelo produto junto
ao setor siderúrgico (SANTOS et al., 2012).
A madeira utilizada para a produção de carvão tem origem das florestas nativas e das florestas
plantadas que, no Brasil, em sua grande maioria, são de espécies do gênero Eucalyptus. A utilização
de resíduos para a geração de energia por meio do carvão vegetal é outra prática comum nas indústrias
florestais; sendo considerada uma atividade ambientalmente correta, que agrega valor as atividades já
desenvolvidas pela indústria (LISBOA, 2003 citado por VALE e OLSEN, 2013).
A qualidade da madeira é um fator determinante quando o intuito é a produção de carvão
vegetal com alto rendimento, baixo custo e elevada qualidade. Entretanto, as variações na madeira do
eucalipto ocorrem em nível anatômico, químico e físico, exercendo grande influência na qualidade do
produto final (TOMAZELLO FILHO, 1985). Características como a densidade básica, poder
calorífico, constituição química e umidade estão entre os principais critérios para a seleção da madeira
para a produção de carvão (OLIVEIRA et al., 2010).
Referente ao carvão vegetal, sua qualidade é ditada por suas propriedades físicas, como
densidade e friabilidade; e por suas propriedades químicas, como teor de carbono fixo, cinzas e
materiais voláteis. Entre as principais características desejadas para o carvão vegetal estão: alta
densidade relativa aparente; alto teor de carbono fixo; alto poder calorífico; baixa umidade; e baixo
teor de materiais voláteis e cinzas (RIBEIRO e VALE, 2006).
Nesse contexto, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade do carvão vegetal de
três diferentes procedências comercializados na cidade de Jerônimo Monteiro, ES.
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2. Material e Métodos
O estudo foi realizado na cidade de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, Brasil, no qual foram
avaliados carvões vegetais comercializados nessa cidade, com a finalidade de ser utilizado em
churrasco, proveniente de três diferentes fabricantes (Quadro 1).
Quadro1 – Amostras avaliadas e informações fornecidas pelos fabricantes. (Fonte: os autores).
Amostra

Procedência

Massa (Kg)

Matéria-prima

1

Vargem Alta/ES

2,0

Madeira de eucalipto

2

Jerônimo Monteiro/ES

4,0

Madeira de eucalipto

3

Conceição de Castelo/ES

2,0

Madeira de eucalipto

Pelas informações contidas na embalagem das amostras de carvão vegetal, fez-se a
comparação entre os dados fornecidos pelos fabricantes com os dados obtidos durante a pesquisa,
sendo quantificada e verificada a massa real de carvão presente em cada amostra, juntamente com a
massa da embalagem e das impurezas existentes nas amostras. Com isso, pode-se determinar se as
informações passadas pelo fabricante condizem com a realidade.
Cada amostra foi avaliada, ao ser utilizado o carvão vegetal triturado em almofariz que passou
pela peneira de 40 mesh e ficou retido na peneira de 60 mesh. A análise química imediata foi obtida
seguindo os procedimentos da Norma Brasileira Regulamentadora – NBR 8112 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 1983), pela qual se determinou a umidade, teores
de materiais voláteis, de cinzas e, por diferença, o teor de carbono fixo. Além disso, também foi
determinada a densidade relativa aparente das amostras seguindo a NBR 11941 (ABNT, 2003).
3. Resultados e Discussão
Observou-se na Tabela 1, que a massa da Amostra 2 foi a que mais se diferiu, tendo 0,308 Kg
a menos de carvão do que a informação fornecida pelo fabricante. Esse resultado já era esperado, pois
a Amostra 2 provem de um pequeno produtor rural, que não utiliza balança de precisão para embalar o
seu produto.
Pode-se constatar, também, que a Amostra 1 possuiu maior valor de impurezas (0,262 Kg),
sendo composta principalmente por cascas, galhos, pedras, atiços e torrões de terra. Essas mesmas
impurezas foram observadas nas outras amostras e podem estar relacionadas a uma má carbonização,
manipulação e/ou transporte do carvão vegetal. Mas, apesar da maior quantidade de impurezas, a
Amostra 1 foi a que possuiu menor teor de cinzas (1,78%).
As impurezas podem prejudicar o potencial energético do carvão vegetal, pois contribuem
para uma queima desuniforme do carvão e aumenta a geração de cinzas. As cinzas provem tanto da
contaminação com terra das toras de madeira e do carvão depositados em pátios, quanto dos minerais
presentes principalmente na casca das madeiras utilizadas para a carbonização. Uma vez que o teor de
cinzas corresponde à quantidade de material que não produz calor, deseja-se que o carvão vegetal
tenha o menor teor de cinzas possível (GONÇALVES; SARTORIO; LEÃO, 2009).
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Tabela 1 – Valores obtidos nas três diferentes amostras de carvão vegetal. (Fonte: os autores).
Variável

Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

PI (Kg)

2,082

3,958

2,024

PIz (Kg)

0,262

0,246

0,102

PCF (Kg)

2,000

4,000

2,000

PRC (Kg)

1,774

3,692

1,878

U (%)

7,340

5,220

5,450

TMV (%)

12,670

27,500

20,160

TCz (%)

1,780

3,050

7,950

85,550

69,450

71,890

0,353

0,372

0,378

TCF (%)
-3

DRA (g cm )

PI = massa inicial da embalagem lacrada contendo carvão vegetal; PIz = massa de impurezas; PCF =
massa de carvão vegetal fornecido pelo fabricante; PRC = massa real de carvão vegetal contido na
embalagem; U = umidade; TMV = teor de materiais voláteis; TCz = teor de cinzas; TCF = teor de
carbono fixo; DRA = densidade relativa aparente.
A Amostra 1 possuiu maior umidade (7,34%), aspecto negativo quando o intuito é a produção
de energia, por diminuir o potencial energético do carvão vegetal. De acordo com Vale (2000), quanto
maior a umidade, menor será a produção de calor por unidade de massa, pois parte da energia liberada
durante a queima do carvão é consumida para vaporizar a água existente no mesmo.
De modo geral, os valores obtidos para o teor de materiais voláteis e cinzas foram superiores
aos valores encontrados por Santos et al. (2011), que obtiveram TMV variando entre 11,74% e
14,27% e TCz variando entre 0,39% e 0,76% para quatro clones de eucaliptos. Apesar disso, Trugilho
et al. (2001), observaram TMV variando de 18% a 21,9% para Eucalyptus grandis com sete anos de
idade e Frederico (2009) encontrou, para essa mesma variável, valores entre 15,01% e 19,15% em
cinco clones de eucaliptos com três anos de idade. Evidenciando assim, que a origem e a idade da
matéria-prima (madeira) influenciam diretamente na qualidade do carvão vegetal.
O TCF nas três amostras variou de 69,45% a 85,55%, sendo maior na Amostra 1. Ao avaliar o
TCF em eucalipto, Trugilho et al. (2001), encontraram valores entre 78,2% e 81,5% e concluíram que
esse valor é desejado para a utilização do carvão vegetal na siderurgia, pois maiores teores de carbono
fixo, favorecem o aumento na produtividade dentro do alto-forno.
A maior densidade relativa aparente foi observada na Amostra 3 (0,378 g cm-3), que pode ser
explicada pela qualidade da matéria-prima (madeira). Para Oliveira, Gomes e Almeida (1982), um
mesmo volume de madeira com maior densidade, geralmente fixo com a capacidade do forno, resulta
num maior rendimento volumétrico de carvão durante a carbonização. Além disso, com relação ao uso
doméstico, os mesmos autores afirmaram que, a principal vantagem da alta densidade do carvão é o
maior rendimento do mesmo na hora da queima, necessitando de uma menor quantidade ao ser
utilizado em forno, churrasqueira, fogão e lareira.
Dessa forma, diante do Selo Premium, promulgado pelo estado de São Paulo em 14 de
dezembro de 2015, por intermédio da Resolução SAA – 40, que classifica como desejável um carvão
vegetal com umidade abaixo de 5%, TCF acima de 73% e TCz abaixo de 1,5% (SÃO PAULO, 2015),
foi possível constatar que a Amostra 1 obteve melhores parâmetros de qualidade de carvão vegetal
para o uso doméstico.
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4. Conclusões
Em função das características físicas e químicas analisadas, por meio das diretrizes do Selo
Premium, conclui-se que o carvão vegetal proveniente do município de Vargem Alta (Amostra 1)
possui as melhores propriedades para uso doméstico, como menor teor de materiais voláteis, menor
teor de cinzas e maior teor de carbono fixo. Destacando, também, a importância da correta
manipulação, transporte e armazenamento do produto, para garantir menor índice de impurezas e
melhor qualidade de queima do carvão vegetal.
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Resumo
Os painéis de partículas ou de fibras são essenciais para um maior aproveitamento da madeira
como matéria-prima, assim como, para possibilitar a manufatura de produtos mais homogêneos
e de maiores dimensões. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades físicas
e mecânicas de painéis dos tipos de MDP e MDF. Para isso, foram adquiridos painéis comerciais
do tipo MDP (Medium Density Particleboard) e MDF (Medium Density Fiberboard) e destes,
foram retiradas amostras para caracterização tecnológica em laboratório. Foram realizados
ensaios físicos (densidade; teor de umidade de equilíbrio; absorção de água e inchamento em
espessura as 2 e 24 horas e mecânicos (resistência e rigidez a flexão estática; resistência ao
arrancamento de parafusos). Dentre os painéis avaliados, o MDP foi o que se apresentou mais
estável e o MDF o que obteve a maior resistência mecânica.
Palavras-chave: Painéis de madeira, Estabilidade dimensional, Caracterização tecnológica.

1. Introdução
A substituição da madeira maciça por painéis de madeira reconstituído vem conquistando
grande espaço, tanto na construção civil como na indústria moveleira. Tal fato, se deve principalmente
pela escassez de madeira maciça, pela maior uniformidade das propriedades, pela estabilidade
dimensional e pela tecnologia avançada na produção desses painéis, sendo possível, obtê-los com
melhor usinagem e acabamento. Além disto, estes painéis são bem aceitos por serem considerados
materiais sustentáveis, uma vez que, são fabricados por meio de madeira de reflorestamento, reduzindo
a demanda de recursos nativos (DA ROSA, et al., 2007). Dentre os diversos painéis existentes no
mercado, os painéis médium density fiberboard (MDF) e o médium density particleboard (MDP), estão
entre os mais aceitos e empregados.
Segundo Iwakiri (2005), os painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF), são
constituídos a partir de fibras individualizadas, cuja adesão precede através do entrelaçamento das fibras
e pelas propriedades adesivas presentes em algumas substâncias químicas da madeira, por exemplo, a
lignina. Os aglomerados (MDP), são painéis fabricados com processos similares ao MDF, diferindo ao
se utilizar madeira com menor grau de desagregação, de modo que, as partículas são posicionadas
formando três camadas de forma diferenciada, onde, as partículas maiores estão dispostas ao centro e as
mais finas dispostas nas superfícies externas. Em ambos processos de produção dos painéis, a madeira
desagregada (partículas e fibras), são aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética, por meio
da atuação conjunta de calor e pressão.
Os painéis reconstituídos podem ser classificados, quanto o tipo de matéria prima empregada
(fibras, partículas ou lâminas), processo produtivo (seco ou úmido) e a densificação final do produto.
Deste modo, a matéria prima empregada para a produção destes painéis e as variáveis de processamento
utilizadas são parâmetros importantes do processo produtivo das chapas, visto que, a matéria prima
retrata as características da madeira, tais como pH, extrativos, densidade e formato das partículas, onde,
estas características podem vir a influenciar no procedimento de colagem e qualidade dos painéis
(MALONEY, 1993; MOSLEMI, 1974).
Sabendo-se das diferenças causadas durante o processo de produção dos painéis, em virtude da
escolha de matéria-prima utilizada e variações nos parâmetros de processamento, a verificação da
qualidade desses com ênfase nas características físicas e mecânicas torna-se um procedimento
indispensável, uma vez que é necessário assegurar a confiabilidade do produto antes de inseri-lo no
mercado consumidor. Além disso, o conhecimento destas propriedades também se torna fundamental

1100

para indicações de uso adequado para cada um destes material. Deste modo, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a qualidade de dois tipos de painéis MDF e MDP com base nas propriedades físicas e
mecânicas dos painéis.
2. Material e Métodos
2..1. Local de estudo e materiais
Os painéis utilizados para a pesquisa, foram do tipo MDF (Medium Density Fiberboard) e MDP
(Medium Density Particleboard). Estes foram selecionados e seccionados em dimensões desejadas para
posteriores ensaios. Para os ensaios mecânicos (resistência a arracamento de parafusos e flexão estática)
foram selecionadas 16 amostras de cada painel painéis nas dimensões 42 cm x 7,5 cm. Já, para os ensaios
físicos (massa específica e absorção de água, inchamento em espessura e teor de umidade), foram
separados 32 painéis com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm, este procedimento foi realizado para cada tipo
de painel, tanto MDF quanto MDP.
2.2. Propriedades Físicas
O volume foi adquirido com o auxílio de um paquímetro onde foi dimensionado a espessura, a
largura e o comprimento dos corpos de prova. A definição da massa das amostras foi obtida por meio
de uma balança de precisão. Após a obtenção das dimensões e peso úmido dos corpos de prova, as
amostras foram levadas para a estufa á 60 °C por aproximadamente 24h.
Para a análise de absorção d’água e inchamento em espessura primeiramente, foi determinado
o peso das amostras com auxílio da balança analítica e a espessura no centro dos corpos de prova com
auxílio de um paquímetro, demarcando o local em que se realizou as medidas. Posteriormente, as
amostras foram imersas em água por 2 horas, passado este período as amostras foram pesadas e medidas
novamente no ponto demarcado. Seguidamente os corpos de prova foram inseridos dentro de recipientes
com água, de modo que, ficassem totalmente imergidos, por aproximadamente 24 horas, realizou-se a
pesagem e medição dos corpos de prova novamente após este tempo.
2.3. Ensaios Mecânicos
Para a avaliação da resistência a flexão estática, os testes foram realizados através de uma
máquina universal de ensaios. Consistiu numa aplicação de carga central de aproximadamente 30
toneladas nos corpos de prova bi-apoiado até o momento da ruptura das fibras dos painéis. O vão
empregado entre os apoios foi de 24 vezes a espessura (1,5cm) e a velocidade de aplicação de carga foi
cerca de 5mm/minuto (ASTM D – 1037, 1995). Com base neste teste, pode-se determinar o Módulo de
Ruptura (MOR) dos painéis e o Módulo de Elasticidade (MOE) para cada tipo de painel.
Para os ensaios de resistência ao arrancamento de parafusos, reaproveitou-se os mesmos painéis
que foram utilizados nos ensaios de flexão estática. Os painéis foram colados um sob o outro de modo
que, obteve-se novas dimensões de aproximadamente 21 x 7,5 x 3,0 cm, em comprimento, largura e
espessura. Posteriormente, com o auxílio de uma furadeira, foram feitos furos utilizando uma broca de
3,2 mm de diâmetro ao longo da espessura dos painéis, nesta perfuração foi colocado parafusos com 3,5
mm de diâmetro, 2,54 de comprimento e com 16 roscas/polegada, os quais foram inseridos cerca de 2/3
de seu comprimento. Feito isto, foram realizados os ensaios na máquina universal para se obter a
resistência máxima ao arrancamento dos parafusos na face. Para este ensaio utilizou-se uma velocidade
de aproximadamente 3mm/minuto.
2.4. Análise dos resultados
Todos os parâmetros obtidos, como massa específica, absorção de água e inchamento em
espessura para 2 e 24 horas de imersão, flexão estática e resistência ao arrancamento de parafusos foram
avaliados através de ANOVA e teste de Tukey ao nível de probabilidade de 95%. Posteriormente, os
dados médios obtidos foram comparados com as normativas propostas para painéis MDP e MDF pela
Associação Brasileira de Normas técnicas, European Standards e American National Standards Institute,
a fim de analisar os requisitos mínimos exigidos para a qualidade destes.
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3. Resultados e Discussão
3.1. Propriedades físicas
Os valores médios de massa específica aparente e teor de umidade dos painéis são apresentados
na Tabela 1. De acordo com os resultados, observa-se que os valores de massa específica variaram de
0,621 g/cm³ (MDP) a 0,632 g/cm³ (MDF). A norma ABNT NBR 14810-2:2002 para chapas
aglomeradas e a ABNT NBR 15316 -1:2006 para painéis MDF, definem que a massa específica para
painéis de madeira aglomerada podem variar de 0,551 g/cm³ a 0,750 g/cm³, já para as chapas de MDF
deve ser ≥0,450 g/cm³. Desta forma, pode-se afirmar que os painéis MDP e MDF, atenderam com os
requisitos normativos quanto à massa específica aparente. Maloney (1993), também encontrou valores
dentro do padrão estabelecido pela norma NBR 15316-1:2006, onde observou valores variando de 0,500
a 0,800 g/cm³.
As variações nos valores médios de teor de umidade foram de 10,34% para MDP e 8,32% para
MDF. Estes resultados encontrados estão de acordo com a mesma normativa, onde estabelece que o teor
de umidade para painéis MDP deve variar de 5 a 13% e para chapas MDF o teor de umidade deve ser
inferior a 20%. Verifica-se que houve diferença estatística significativa entre os diferentes tipos de
painéis, tanto para massa específica quanto para o teor de umidade (Tabela 1).
Tabela 1 – Valores médios de massa específica e teor de umidade.
Teor de Umidade (%)
Massa específica (g/cm³)
MDP
10,34 a
0,621 a
MDF
8,32 b
0,632 b
Médias das colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de probabilidade de 95%.

Os resultados para absorção de água após 2 e 24 horas de imersão em água apresentados na
figura 1, indicam diferenças estatisticamente significativas, demonstrando uma variação de 13,14% a
62,55% às 2 e 24 horas respectivamente para MDP. Já para os painéis MDF se observa valores variando
de 87,09 % após 2 horas e 112,39 % após 24 horas de imersão em água.

Figura 1. Valores médios de absorção de água e inchamento em espessura as 2 e 24 horas.
Os valores de inchamento em espessura também apresentaram diferenças significativas entre os
painéis, indicando médias estatisticamente superior para os painéis MDF (Figura 1). Os valores
encontrados para a imersão em água a 2 e 24 horas para chapas do tipo MDP, corroboram com o que a
norma EN 312 (1997) determina, onde estabelece o inchamento limite de 6 e 15% à 2 e 24 horas
respectivamente. Já os dados médios de inchamento em espessura 24 horas obtidos para painéis MDF,
estão bem acima do que determina a norma EN 622-5:2006, onde estabelece um limite de 12% de
inchamento em espessura a 24 horas de imersão em água.
De acordo com Kollmann, Kenzi e Stamm (1975), a razão de compactação influencia em todas
as propriedades dos painéis, em maior ou menor intensidade. Uma baixa razão de compactação afeta a
resistência do painel e a colagem, influenciando a absorção de água por proporcionar maior quantidade
de espaços vazios para a sua infiltração (HILLING, 2000; HILLING, HASELEIN e SANTINI, 2002).
Já uma razão de compactação elevada do painel, desinente do emprego de madeiras de baixa massa
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específica, aumenta o inchamento em espessura, afetando a estabilidade dimensional dos painéis
(MOSLEMI, 1974; TEODORO, 2008). Segundo Moslemi (1974) esta característica se evidencia
principalmente em chapas de maior massa específica ou elevada razão de compactação, em virtude da
maior quantidade de material lenhoso, ocasionando maior tensão de compressão necessária ao longo do
processo de prensagem.
3.2. Propriedades mecânicas
Os resultados médios obtidos para às variáveis, Módulo de Elasticidade (MOE), Módulo de
ruptura (MOR) e resistência ao arrancamento de parafusos (AP) para os painéis MDP foram, 1626 MPa,
10,68 MPa e 1.056 N respectivamente. Segundo a norma ANSI A 208.1 (ANSI, 1987) o valor mínimo
estabelecido para a variável MOE em painéis aglomerados é de 1.800 MPa, para chapas de média
densidade (0,60 a 0,85 g/cm³). Já o MOR estabelecido pela mesma norma determina um valor requerido
de 11 MPa e um valor mínimo de resistência ao arrancamento de parafusos de 1000 N. Sendo assim, as
chapas MDP atenderam os valores médios exigidos para as variáveis MOR e AP, exceto para MOE.
Os valores médios encontrados para os painéis MDF foram 1.546 MPa (MOE), 23,70 MPa
(MOR) e 1.237 N (AP). De acordo com a norma EN 622 -5:2006 o valor mínimo exigido para MOE e
MOR é de 2.200 MPa e 20 Mpa respectivamente. A norma ABNT NBR 14810-3:2006 estabelece o
valor mínimo de 1020 N e 800 N, respectivamente para a resistência ao arrancamento de parafuso na
superfície e topo. Deste modo, as variáveis MOR e AP foram atendidas segundo a normativa.
Tabela 2. Valores médios do MOE, MOR em flexão estática e da resistência ao arranchamento de
parafuso.
Painéis
MOE (MPa)
MOR (MPa)
AP (N)
MDP
1.626 a
10,68 a
1.056 a
MDF
1.546 a
23,70 b
1.237 b
Médias das colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de probabilidade de 95%. MOE:
Módulo de elasticidade; MOR: Módulo de ruptura; AP: resistência ao arrancamento de parafusos.

4. Conclusões
Dentre os painéis avaliados, o MDP foi o que apresentou o melhor desempenho quanto as
propriedades físicas absorção de água e inchamento em espessura; já para as propriedades mecânicas, o
MDF foi o que obteve o melhor desempenho; de modo geral, ambos os painéis atenderam as exigências
de comercialização quanto as suas propriedades físicas; em contrapartida, a resistência mecânica foi
inferior ao exigido pelas normativas de comercialização.
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Resumo
A grã da madeira revela a orientação de todos os elementos axiais presentes no lenho e pode ser
afetada por diversos fatores. O objetivo do trabalho foi determinar o máximo desvio angular e
avaliar a sua relação com a densidade aparente da madeira de eucalipto, proveniente de um lote
de peças que seria destinado a produção de dormentes em uma serraria do município de
Domingos Martins – ES. Foram selecionadas aleatoriamente dez pranchas, sendo retirados ao
longo do comprimento de cada peça dois corpos de prova de 5 x 5 x 5 cm. Nessas amostras, a
densidade aparente da madeira foi determinada segundo norma técnica vigente e para avaliação
do máximo desvio angular utilizou-se o método de divisão radial com posterior análise de
imagem. Existiu uma relação diretamente proporcional entre o máximo desvio angular e a
densidade aparente da madeira de eucalipto. Porém, dado ao coeficiente de correlação mediano,
somente a densidade não é capaz de explicar a variação total do máximo desvio angular.
Palavras-chave: Eucalyptus sp.; Grã da madeira; Correlação.

1. Introdução
No Brasil, as florestas de produção, formadas principalmente pelo gênero Eucalyptus e
Corymbia, possuem uma grande importância ambiental e socioeconômica, caracterizadas como o
principal sortimento da indústria madeira. No segmento de madeira serrada e produtos de maior valor
agregado (PMVA), as espécies desses gêneros vem substituindo as espécies nativas tradicionais,
contribuindo para ganhos de produção, em virtude do seu uso múltiplo, boa relação benefício/custo e
facilidade de exploração em rotações mais curtas. O mercado consumidor mundial está propenso cada
vez mais à utilização de madeira de florestas plantadas.
Mesmo com o aumento da demanda e a importância mencionada da madeira de eucalipto, ainda
são poucos os investimentos em melhoramento genético e pesquisas focadas nas suas propriedades e
qualidade para a produção de produtos sólidos. Nesse cenário, ainda há uma carência de estudos em
relação aos desvios da grã e sua relação com as características e propriedades físico-mecânicas da
madeira, sobre a sua influência nos defeitos das peças serradas e sua variabilidade ao longo do fuste das
diversas espécies de eucalipto.
A grã da madeira revela a orientação dos elementos anatômicos axiais do lenho, surgindo
basicamente a partir de padrões de crescimento das células cambiais e os processos subsequentes durante
a diferenciação. O ângulo da grã pode ser usado como um importante parâmetro no momento da tomada
de decisão sobre a utilização e qualidade da madeira serrada (HARRIS, 1988), por influenciar as
distorções na secagem, a usinagem, o acabamento e a resistência mecânica e estabilidade dimensional
em uso (BRAZIER, 1977). Somado a isso, as perdas econômicas devido ao fenômeno precisam de
maiores investigações, mas as avaliações realizadas até o momento, indicam que os custos são
consideráveis (EKLUND; SÄLL, 2000; CABROLIER; BEAUCHÊNE; THIBAUT, 2009).
A grã intercruzada, muito comum em espécies de eucalipto, é responsável por muitos problemas
durante a produção madeireira, mas ela também demonstra figuras em faixas nas peças serradas e
lâminas radiais, o que é particularmente atraente para várias utilizações da madeira (HERNANDEZ,
2007), e pode ter um benefício ambiental significativo (CABROLIER; BEAUCHÊNE; THIBAUT,
2009). Além de fatores genéticos e intrínsecos a espécie, Wobst, Oliver-Villanueva e Doebel (1994)
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relataram que para explicar a grã intercruzada também deve-se considerar os fatores ambientais e avaliar
as mudanças sazonais.
A possível relação do ângulo da grã com a densidade aparente é um adicional importantíssimo
para o processamento e a utilização da madeira. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi determinar
o máximo desvio angular e avaliar sua relação com a densidade aparente da madeira de eucalipto.
2. Material e Métodos
O material utilizado neste trabalho foram pranchas de Eucalyptus sp., com idade desconhecida,
provenientes de uma serraria no município de Domingos Martins – ES. As pranchas faziam parte de um
lote destinado à produção de dormentes e foram enviadas para o Laboratório de Ciência da Madeira –
UFES, para a realização de análises de resistência mecânica. Durante o preparo das amostras para os
ensaios mecânicos, foi percebido que as pranchas de maior “peso” ou massa específica (BURGER;
RICHTER, 1991) também apresentavam os desvios de grã mais evidentes (Figura 1). Com isso, surgiu
o intento de avaliar a relação dessas duas propriedades organolépticas.

Figura 1 – Superfície das pranchas demonstrando os desvios da grã da madeira de Eucalyptus sp.
(Fonte: os autores).
Foram selecionadas aleatoriamente dez pranchas, e de cada peça foram retirados dois corpos de
prova de 5 x 5 x 5 cm ao longo do seu comprimento, totalizando 20 amostras. Os corpos de prova foram
secos ao ar até atingir umidade próxima a 12%, aferida pelo método gravimétrico. Para análise da
densidade aparente e do máximo desvio angular foram utilizadas as mesmas amostras.
A densidade aparente (DA) foi determinada conforme a Norma Brasileira Regulamentadora –
NBR 7190 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 1997). A grã da
madeira foi avaliada pelo máximo desvio angular – MAD, e para a sua mensuração foi utilizado o
método de divisão radial com posterior análise de imagem, proposto por Webb (1969). Cada corpo de
prova foi fendilhado manualmente (Figura 2 - A) utilizando um facão e um martelo e posteriormente,
digitalizados em scanner de alta resolução (600 dpi’s), obtendo as imagens que representam os desvios
angulares formados na superfície da madeira. Em seguida, realizou-se a mensuração dos desvios (Figura
2 - B) com o auxílio do software Image-Pro Plus® (versão 4.5.0.29), e aplicando a Equação 1, obtevese o MAD, em graus.
AB
CD
(1)
MAD = tan-1   + tan-1  
L
L
Em que: MAD: máximo desvio angular (°); AB: raio do desvio formado pela grã para o lado
esquerdo (cm) (Figura 2 - B); CD: raio do desvio formado pela grã para o lado direito (cm) (Figura 2 B; e L: altura da amostra (cm).
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(A)

(B)

Figura 2 - (A) Região do fendilhamento, segmento E-F e (B) pontos de análise da grã para cálculo do
MAD. (Fonte: Hernández e Almeida, 2003, adaptado pelos autores).
Os valores de DA e MAD foram analisados pela estatística descritiva de média, mínimo,
máximo e coeficiente de variação. A relação entre as variáveis foi avaliada pelo coeficiente de correlação
linear de Pearson e seu valor P.
3. Resultados e Discussão
A madeira de eucalipto apresentou DA média igual a 0,813 g cm-³, variando de 0,749 a 0,870 g
cm ³ e com coeficiente de variação (CVar.) de 4,28%. A madeira desse trabalho apresentou média de
DA semelhante à da espécie Eucalyptus cloeziana (0,822 g cm-³); superior a de E. grandis (0,640 g cm³), E. saligna (0,731 g cm-³) e E. urophylla (0,739 g cm-³); e inferior a de E. camaldulensis (0,899 g cm³) e Corymbia citriodora (0,999 g cm-³) (ABNT, 1997). O baixo valor de coeficiente de variação
demonstra uma homogeneidade de DA entre as peças selecionadas.
O valor médio de MAD das pranchas de eucalipto foi de 4,44º. Tendo por base, os valores
absolutos dessa variável, em amostras obtidas na mesma peça serrada, observou-se pequenas diferenças,
variando de 0,16 a 2,39º. Contudo, ao considerar o universo amostral observou-se um CVar. de 46,34%,
com o maior e menor MAD iguais a 9,42º e 2,30º, respectivamente (Figura 3). Esse fator deve ser levado
em consideração no que se refere ao processamento da madeira, uma vez que, dependendo do local de
retirada das peças, é possível que elas apresentem diferentes desvios da grã, dificultando a sua
trabalhabilidade.
O valor médio de MAD da madeira de Eucalyptus sp. foi próximo ao encontrado para a madeira
de Tectona grandis (4,09°), Erisma uncinatum (4,30º e CVar. de 55%) e Toona ciliata (4,76º); e inferior
ao observado para Tabebuia sp. (6,1º e CVar. de 30%), Parkia nítida (7,2º e CVar. de 4%), Paulownia
spp. (8,64º), Aspidosperma sp. (11,1º e CVar. de 21%), Dipterix odorata (11,9º e CVar. de 24%),
Clarisia racemosa (12,4º), Aspidosperma macrocarpon (16,0º) e Amburana cearenses (16,4º)
(HERNANDEZ; ALMEIDA, 2003; CABROLIER; BEAUCHÊNE; THIBAUT, 2009; COELHO et al.,
2015). Os valores de MAD encontrados para a madeira de eucalipto, bem como nos trabalhos de outros
autores, evidenciam a característica dessa propriedade ser bastante variável entre e dentro das espécies
florestais.
-

O MAD aumentou com o acréscimo da DA, ou seja, houve uma relação diretamente
proporcional entre as variáveis, corroborada por uma correlação linear positiva, mediana e significativa
(Figura 3). Assim, a medida que ocorreu um aumento na densidade da madeira, também houve maiores
desvios da grã. A DA está diretamente relacionada as dimensões das fibras ou ao acréscimo na proporção
das fibras em relação a de vasos (OLIVEIRA; SILVA, 2003). Geralmente, com o aumento da espessura
da parede e comprimento das fibras ocorre um incremento na densidade. Dessa maneira, com o aumento
das dimensões das fibras pode ocorrer uma maior inclinação desses elementos em relação ao eixo da
árvore, o que explicaria, a relação dos maiores desvios da grã em regiões de maior densidade da madeira
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de eucalipto. Hernandez e Almeida (2003) observaram que as fibras de madeiras de grã intercruzada
estão inclinadas em relação ao eixo da árvore em ângulos opostos, atingindo um desvio máximo para
um lado e depois para o outro.

Figura 3 – Diagrama de dispersão do máximo desvio angular (MAD) e densidade aparente (DA) da
madeira de Eucalyptus sp. com os perfis dos desvios máximo, médio e mínimo. (Fonte: os autores).
O valor do coeficiente de correlação encontrado se deve ao fato do maior desvio da grã ocorrer
na amostra com densidade mais próxima do valor médio, ou vice e versa, o que faz com que a correlação
linear entre as variáveis não seja perfeita (Figura 3). Em virtude dessa correlação mediana, somente a
DA não é capaz de explicar a variação do MAD, sendo necessário ainda considerar outras variáveis,
como características edafoclimáticas dos locais de crescimento das árvores, taxas de incremento,
práticas de manejo e fatores inerentes a própria espécie, ou seja, características genéticas.
De acordo com Harris (1988) o ângulo da grã tem a tendência de mostrar uma variabilidade
substancial dentro do fuste, e as irregularidades sobre qualquer padrão generalizado são maiores que
aquelas observados para outras propriedades, como as dimensões celulares ou densidade da madeira.
Em um estudo das propriedades da madeira de sete diferentes clones do híbrido Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla, com 13 anos de idade, França (2014) concluiu que a presença de grã
intercruzada reduz a Deformação Residual Longitudinal (DRL), o desenvolvimento de rachaduras de
topo das toras e tábuas, influencia a contração radial e a resistência a flexão estática da madeira, e que
ela pode ser considerada uma forma útil na seleção de árvores de eucalipto para produção de serrados.
Somado a isso, as práticas de manejo florestal que influenciam o padrão inerente de desenvolvimento
da copa, o número e o tamanho dos ramos e a forma do tronco, também afetam direta ou indiretamente,
a extensão de grã intercruzada na madeira serrada (BRAZIER, 1977).
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4. Conclusões
Existiu uma relação diretamente proporcional entre o máximo desvio angular e a densidade
aparente da madeira de eucalipto. Porém, somente a densidade não é capaz de explicar a variação total
do máximo desvio angular, sendo necessário realizar estudos complementares com métodos de
amostragem diferentes, fatores intrínsecos ao local de crescimento, do manejo e genéticos, para explicar
o comportamento real da grã da madeira desse gênero.
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Resumo
A região amazônica é considerada uma das maiores reservas de madeiras tropicais do mundo.
O Cambará (Qualea paraensis) se destaca por ser uma das espécies mais comercializadas no
Mato Grosso, sendo importante um estudo sobre o rendimento dessa espécie. O presente estudo
foi realizado na empresa M. M. Freitas e Cia Ltda. localizada na cidade de Nova Maringá, na
região médio norte do estado e teve como principal objetivo estimar o Coeficiente de
Rendimento Volumétrico (CRV) de Cambará em três classes de diâmetro. Foram consideradas
3 classes diamétricas: Classe I – 40,0 a 50,0 cm; Classe II – 50,1 a 60,0 cm; Classe III – 60,1 a
70,0 cm, com très repetições dentro de cada classe, totalizando 9 toras de comprimentos
variados. O CRV foi determinado pela relação entre o volume da madeira serrada e o volume
da tora a partir do primeiro desdobro. Foi realizada a análise estatística pelo teste de Tukey a
95% de significância. O CRV da classe I diferiu das demais classes. A espécie Cambará
apresentou um rendimento médio de 43,94% na Classe I; 52,43% na Classe II e 52,04% na
Classe III. A média geral de rendimento foi de 49,47%. Concluiu-se que o rendimento
volumétrico para a espécie cambará foi satisfatório e superior ao que determina a resolução
CONAMA.
Palavras-chave: Madeira Serrada; Tora; Indústria Madeireira.

1. Introdução
Segundo o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado do Mato
Grosso (CIPEM, 2009), em Mato Grosso no ano de 2009, a área florestal da Amazônia Legal era de
67 milhões de hectares, equivalente a 74% da área do Estado. O setor de base florestal no estado de
Mato Grosso apresenta grande importância para a economia e preservação das florestas nativas. Em
2009 o setor gerou cerca de 57 mil empregos diretos sendo 1.390 empresas de base florestal. As
exportações chegaram a 9,16%, as vendas para outros Estados da Federação foram de 68,30% e as
vendas internas 22,53% (PEREIRA et. al., 2010).
O Cambará (Qualea paraensis) é uma das principais espécies exploradas no estado de Mato
Grosso, segundo dados do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras do Estado de Mato Grosso
(CIPEM, 2014). A madeira de Cambará apresenta densidade média aparente a 12% igual a 0,68 g/cm³,
é indicado para uso interno em construção civil, como caibros, vigas, esteios, ripas etc, para confecção
de móveis, brinquedos, cabos de ferramentas e instrumentos agrícolas (LORENZI, 1998). A árvore
pode chegar a 35 metros de altura, crescendo principalmente em terrenos bem drenados, nas florestas
primárias, produz anualmente uma grande quantidade de sementes, 15.600 por quilo, que são
disseminadas pelo vento (LORENZI, 1998).
Em função da deficiência tecnológica e do pouco conhecimento das espécies, um dos maiores
problemas enfrentados pela indústria de madeira serrada no Brasil, é o baixo aproveitamento da
matéria-prima, o que acarreta em aumento do custo do produto final e uma grande geração de resíduos
sem destinação econômica, refletindo na inviabilidade econômica de algumas indústrias madeireiras.
O Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV) é a relação entre o volume produzido de
madeira serrada e o volume utilizado de madeira em forma de tora, expresso em porcentagem. O
índice de aproveitamento das toras de madeiras no processamento industrial sofre variações em função
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do tamanho da indústria, equipamentos, espécies utilizadas e características dos produtos beneficiados,
indicando que as principais perdas são em costaneiras e pó-de-serra (serragem) (IBDF, 1998;
PEIXOTO e IWAKIRI, 1984; OLIVEIRA et al., 2003). Esse índice pode variar de 25 a 70% do
volume da tora (BIASI, 2005).
Assim, é importante ressaltar que o rendimento determina a quantidade de madeira
aproveitada após a manipulação das toras e das peças serradas, sendo um fator determinante para a
rentabilidade econômica na indústria, pois gerando mais produtos, gera-se mais receita para a
atividade. Além do fator econômico, o baixo rendimento implica diretamente no meio ambiente,
considerando que quanto menor o rendimento da espécie em madeira serrada maior será a quantidade
de resíduos gerados pela indústria.
Os resíduos originados na indústria madeireira, quando comercializados, apresentam
baixíssimo valor de mercado, e quando não aproveitados podem causar sérios impactos ambientais e
sociais, poluição visual, propagação de doenças, probabilidade de incêndios e etc.. Por isso,
quantificar e buscar aumentar o Coeficiente de Rendimento Volumétrico é de suma importância para
que a linha de produção seja economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta.
O objetivo principal deste trabalho foi estimar o Coeficiente de Rendimento Volumétrico
(CRV) da madeira serrada no desdobro primário da espécie Cambará (Qualea paraensis) em três
diferentes classes diamétricas.
2. Material e Métodos
Este estudo foi realizado na empresa M. M. Freitas e Cia Ltda. localizada na cidade de Nova
Maringá, à 380km de Cuiabá, na região médio norte do estado de Mato Grosso, região onde o
extrativismo vegetal é a principal fonte de renda do município. O Cambará (Qualea paraensis), é uma
das espécies mais comercializadas por esta indústria e os dados foram coletados no mês de maio de
2016.
Para o trabalho foram consideradas 3 classes diamétricas de toras de Cambará: Classe I – 40,0
a 50,0 cm; Classe II – 50,1 a 60,0 cm; Classe III – 60,1 a 70,0 cm, com três repetições dentro de cada
classe, totalizando 9 toras de comprimentos variados. Estas classes diamétricas foram selecionadas por
situarem-se no intervalo de diâmetros utilizados na exploração e na comercialização da madeira pela
empresa.
Inicialmente, para determinar o volume das toras, determinou-se o diâmetro máximo e mínimo
das duas pontas e o comprimento de cada tora, que apresentaram comprimentos variados. Com os
dados foi calculado o volume e feito a classificação segundo a classe diamétrica determinada.
Calculou-se então o volume da tora através da seguinte equação:
²

Vt =  x L

Onde: Vt= Volume da Tora (m³); D= Diâmetro médio (cm); L= comprimento da tora (m).
O sistema de desdobro utilizado foi o convencional, onde as toras foram desdobradas em uma
serra vertical simples de comprimento total de lâmina de 7,60 m e potência do motor de 425 rpm. Em
seguida as pranchas foram encaminhadas para uma serra circular simples com disco de 40 cm de
diâmetro e 3,5 mm de espessura e 3700 rpm para o refilo. Para o destopo foi utilizada uma
destopadeira com disco de 45 cm de diâmetro e potência do motor de 3700 rpm.
As peças obtidas sendo pranchas, tábuas, vigas, vigotas, caibros e ripas advindas do desdobro
primário foram separadas e identificadas (pintadas) por lotes de toras individuais para ser mensurado o
comprimento (C), a largura (L) e a espessura (E) nas duas pontas com o auxilio de trena e paquímetro.
Em seguida o volume de cada peça foi calculado pela seguinte equação:
Vpeça= L x E x C
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Onde: Vpeça= Volume da Peça (m³); L = Largura da peça (m); E = Espessura da peça (m); C
= Comprimento da peça (m).
Determinado o volume das toras e posteriormente o volume das peças originadas á partir do
desdobro primário foi possível encontrar o Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV) dos 9
indivíduos em questão conforme a equação a seguir:
CRV =

∑ ç


x 100

Onde: CRV = Coeficiente de Rendimento Volumétrico (%); ΣVt = somatório dos volumes de
todas as peças serradas de uma tora (m3); Vt = volume da tora (m3).
O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado, com três
classes diamétricas contendo três repetições (toras) dentro das mesmas, totalizando 9 unidades
amostrais.
Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors, para testar a normalidade, e Cochran, para
testar a homogeneidade das variâncias. Em seguida os resultados foram submetidos à análise de
variância (ANOVA), para verificação das diferenças existentes entre as classes diamétricas avaliadas,
através do programa estatístico “R”, que é um software gratuito para elaboração de gráficos e
computação estatística. Quando estabelecidas diferenças significativas entre eles, aplicou-se o teste
Tukey em nível de 95% de significância.
3. Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta valores de volume total de toras, madeira serrada e resíduos de Cambará
nas três classes diamétricas avaliadas.
Tabela 1 – Valores totais do volume de tora (m³), volume serrado (m³) e volume resíduo (m³) de
Cambará nas diferentes classes de diâmetro. (Fonte: Os autores).
Classe
I
II
III

∑ Volume de Tora
2,570
4,053
5,067

∑ Volume Serrado
1,130
2,080
2,620

∑ Volume de Resíduo
1,440
1,973
2,447

Pode-se observar, na Tabela 1, o somatório do volume das toras de cada classe, o somatório do
volume de madeira serrada obtida no desdobro primário e o volume de resíduo. A classe III apresentou
maior valor de volume de tora e de madeira serrada, como esperado. Entretanto, a classe II apresentou
maior aproveitamento com relação às outras duas. Esse aumento nas classes II e III aconteceu em
função das duas classes apresentarem toras de maior diâmetro, acarretando num maior volume de tora
e volume de madeira serrada.
Segundo Mendes et al. (2004), ao se desdobrar uma tora, a geração de resíduos é inevitável,
sendo que o volume e tipos de pedaços e/ou fragmentos gerados são dependentes de vários fatores,
como por exemplo o diâmetro das toras e o uso final das peças serradas. Considerando uma tora
cilíndrica, e desejando-se retirar apenas um bloco central, o rendimento médio do desdobro de madeira
de origem nativa é igual a 55%, podendo alcançar no máximo, 64%. Segundo os mesmos autores, de
modo geral, os resíduos gerados em uma cadeia produtiva de serrados constituem-se em 7% de casca,
10% de serragem e 28% de costaneiras, refilos ou aparas, isto sem considerar as perdas na extração da
madeira.
É importante ressaltar que a indústria em questão, destina parte destes resíduos originados no
desdobro primário para o reaproveitamento (desdobro secundário), na geração de cabos de vassoura,
grades para cama, peças quadradas para fabricação de colchão, batentes, portais etc.., podendo assim,
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elevar o rendimento de madeira serrada em relação à tora, aumentando a produção e
consequentemente a viabilidade econômica da atividade.
Na Tabela 2, são apresentados os resultados de Coeficiente de Rendimento Volumétrico
(CRV) para a madeira de Cambará nas três classes diamétricas avaliadas.
Tabela 2 – CRV (%) Médio, Máximo e Mínimo do desdobro primário de Cambará nas diferentes
classes de diâmetro. (Fonte: Os autores).
Classe Diamétrica
I
II
III
Média Geral

CRV
Médio
43,94 b
52,43 a
52,04 a
49,47

CRV
Mínimo
44,55
42,43
44,84

CRV
Máximo
49,51
57,32
52,61

CV
(%)
2,41
7,00
3,56

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Podemos observar que a classe I obteve o menor valor de rendimento sendo de 43,94%, já a
classe II apresentou um rendimento volumétrico superior, com um aumento de 8,49%, sendo de
52,43%, porém, não havendo diferença estatística com relação á classe III, que obteve um rendimento
de 52,04%, com uma diferença de 0,4%.
Segundo Rocha (2000), este declínio no rendimento conforme o diâmetro diminui é explicado
pela proporção em volume de costaneiras que são retiradas da madeira até a tora se tornar um bloco
maciço para a serragem em diferentes tipos de peças. Ou seja, toras de diâmetros maiores resultam em
uma quantidade relativamente maior para desdobro comparado a menores diâmetros onde a proporção
volumétrica de costaneiras para volume de tora é maior, porém, isso pode variar conforme as
condições da tora.
Assim como descrito por Biasi (2005), o rendimento nesta espécie apresentou uma tendência
esperada, ou seja, aumentar de acordo com o aumento da classe diamétrica. No entanto, alguns
indivíduos da Classe III apresentavam tortuosidade e partes atacadas por xilófagos, fazendo com que o
rendimento não fosse superior em relação ao verificado na classe anterior.
A média geral de rendimento em madeira serrada, considerando as três classes, foi igual a
49,47%. Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para empresas
cujo o produto é madeira serrada a concessão é de 35%, variando de acordo com a espécie florestal, a
qualidade da matéria-prima, o tipo de processo industrial, o nível de tecnologia da indústria e o tipo e a
qualidade do produto final (CONAMA, 2016).
Portanto, observa-se que a indústria onde foi realizado o estudo apresentou um rendimento
maior, sendo mais eficiente do que prevê a resolução, ainda no primeiro desdobro, inferindo num
maior aproveitamento da madeira e retorno financeiro satisfatório. Logo, o processamento do volume
de resíduos no desdobro secundário, apresentados na Tabela 1, provocará o aumento do CRV.
4. Conclusões
De acordo com os resultados e discussões pode-se concluir que a média geral de rendimento
volumétrico para a espécie Cambará foi satisfatório e superior ao que determina o CONAMA.
De forma geral, o CRV para a espécie foi satisfatório, apresentando uma média diretamente
proporcional ao diâmetro das classes estudadas.
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Resumo
A espécie de Cedrinho é muito utilizada na construção civil, pisos e laminados, sendo uma das
espécies florestais com maior relevância econômica para as serrarias locais da região Amazônica.
O objetivo principal do trabalho foi avaliar o rendimento em madeira serrada no desdobro da
espécie de Cedrinho (Erisma uncinatum). O estudo foi desenvolvido em uma indústria
madeireira de médio porte do setor de base florestal. No município de Nova Maringá – MT.
Foram consideradas 3 classes diamétricas diferentes: Classe A – 40,0 a 50,0 cm; Classe B – 50,1
a 60,0 cm; Classe C – 60,1 a 70,0 cm, com quatro repetições dentro de cada classe, totalizando
12 toras de comprimentos variados. Inicialmente foram determinados o volume por tora e em
seguida o rendimento em madeira serrada. A análise estatística foi obtida pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. O rendimento em madeira serrada não apresentou diferença estatística
entre classes diamétricas, sendo que o rendimento médio para as três classes encontrado foi de
43% que é superior ao da legislação vigente. Entretanto, os rendimentos da classe C tendeu a ser
maior devido ao diâmetro desta classe ser maior proporcionando menor perda em refilos e
costaneiras.
Palavras-chave: Coeficiente de Rendimento Volumétrico; Indústria madeireira; Serraria.

1. Introdução
O setor de base florestal madeireiro apresenta grande importância para a economia do estado de
Mato Grosso. A produção brasileira de toras de florestas nativas, em 2014, foi de 13.807.066 milhões
de metros cúbicos, sendo que Mato Grosso representou 9,55% do total da produção, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). Segundo o Instituto do Homem e Meio
Ambiente (IMAZON, 2013), a produção de madeira serrada do estado representou 24% da extração da
Amazônia Legal, que também produz lâminas, chapas de compensado, entre outros produtos.
No Estado de Mato Grosso, a atividade madeireira é mais significativa na região Noroeste (12%
do consumo de toras), cujos principais pólos são as cidades de Colniza, Aripuanã e Juara; e na região
Central (11%), com destaque para Sinop e Feliz Natal como os pólos mais importantes (SFB, 2010). O
município de Nova Maringá se encontra no médio norte de estado de Mato Grosso e tem sua economia
baseada no extrativismo vegetal e na atividade madeireira, produzindo e comercializando madeira
serrada desde a década de 1970 (GORGONHA, 2015). Por serem típicas da região e possuírem
características apreciadas pelo setor madeireiro, as espécies Erisma uncinatum (cedrinho), Qualea
paraensis (cambará), Dinizia excelsa (angelim), Pouteria pachycarpa (goiabão) e Hymenaea courbaril
(jatobá) foram as principais espécies comercializadas em Mato Grosso ano de 2014 (CIPEM, 2016) e
são empregadas em diferentes atividades industriais.
O cedrinho (Erisma uncinatum) é uma das principais espécies exploradas em Mato Grosso
visando à obtenção de madeira. Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológica (IPT, 1989) o cedrinho é
uma árvore de médio a grande porte com ocorrência na região Amazônica em geral. Sua madeira
apresenta características como baixa densidade aparente, em torno de (590 kg/m³), cerne e alburno
distintos pela cor, cerne castanho avermelhado, não apresenta brilho, cheiro ou gosto perceptível, a
secagem ao ar é fácil e sem ocorrência de defeitos, quanto a trabalhabilidade o cedrinho é fácil de
aplainar, serrar e lixar (IPT, 1989).
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Em torno de 80% do volume de madeira produzido na Amazônia resulta do processamento de
pequenas serrarias com baixa tecnologia conforme citado por Vale et al. (1994), ocasionando um enorme
desperdício de madeira. Sendo assim, o rendimento em madeira serrada ou coeficiente de rendimento
volumétrico (CRV) se torna um importante fator para a determinação da eficiência de uma serraria,
sendo possível assim tomar medidas mitigatórias para aumentar o rendimento da empresa.
O rendimento volumétrico é descrito por Biasi (2005) como sendo a relação entre o volume
produzido de madeira serrada e o volume utilizado de madeira em forma de tora, expresso em
porcentagem, podendo sofrer influência do tipo de serra, reaproveitamento de aparas e costaneiras, e da
metodologia utilizada no desdobro.
O rendimento em madeira serrada de uma tora depende de diversos fatores como o comprimento
da tora, a conicidade, os defeitos inerentes à matéria-prima, o tipo de desdobro, o maquinário utilizado,
a habilidade e a experiência dos operadores das máquinas (GORGONHA, 2015). A utilização de
equipamentos em condições precárias causa a diminuição da produtividade e a eficiência no rendimento
em uma serraria, gerando grande quantidade de resíduos, o que afeta economicamente a cadeia
produtiva.
Sendo o rendimento em madeira serrada a principal variável para avaliar a eficiência de
produção dentro de uma madeireira, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar o rendimento de
madeira serrada no desdobro primário de Cedrinho (Erisma uncinatum) em três diferentes classes
diamétricas
2. Material e Métodos
Este estudo foi realizado em uma indústria madeireira de médio porte do setor de base florestal,
localizada na cidade de Nova Maringá, região médio norte do estado do Mato Grosso. As principais
espécies trabalhadas na empresa são Erisma uncinatum (cedrinho), Qualea paraensis (cambará), Dinizia
excelsa (angelim), Hymenaea courbaril (jatobá), Ocotea spp (canelão) e Trattinnickia burserifolia
(amescla). Entre as peças produzidas se destacam os pranchões, tábuas, caibros, ripas, ripões, vigas,
vigotas, produtos de aproveitamento para fabricação de grade para camas e suporte para colchões. Por
apresentar grande importância econômica na Região Amazônica utilizou-se para o estudo toras de
madeira da espécie Cedrinho ((Erisma uncinatum) proveniente de plano de manejo sustentável
localizado na região. Os dados foram coletados em maio de 2016.
No pátio da serraria foram analisadas e selecionadas 12 toras de cedrinho classificadas e
separadas em 3 classes diamétricas: diâmetros variando de 40 cm a 50,0 cm (Classe A); diâmetros de
50,1 cm a 60 cm (Classe B) e diâmetros de 60,1 a 70 cm (Classe C). Os diâmetros foram medidos em
forma de X nas duas extremidades das toras, sendo que o diâmetro médio de cada tora foi tomado como
referência, tanto para classificação diamétrica quanto para cálculo de volume.
As toras apresentavam comprimentos variados e para obtenção do volume real (Equação 1) de
cada tora foi utilizada a seguinte equação:
Equação (1)
Vt =

πD²

40000

xL

Onde: Vt= Volume da tora (m³); D= Diâmetro médio (cm); L= comprimento da tora (m)
O sistema de desdobro utilizado foi o convencional com alimentação manual das máquinas
realizado pelo mesmo operador. As toras foram desdobradas, passando por uma serra-fita vertical de
comprimento de 7,60 m e potência do motor de 425 rpm, com a qual foi realizado o desdobro principal.
Em seguida as pranchas foram encaminhadas para a alinhadeira de serra circular com disco de 40 cm de
diâmetro e 3700 rpm. Para o destopo foi utilizada uma destopadeira com disco de 45 cm de diâmetro e
potência do motor de 3700 rpm.
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Para o cálculo do volume de madeira serrada, todas as peças obtidas foram separadas conforme
a tora que pertenciam. Foram realizados uma medida para o comprimento e duas medidas da largura e
da espessura uma em cada ponta da peça com o auxílio de uma trena e um paquímetro digital,
respectivamente. Desta maneira obteve-se a largura e a espessura média da peça. Sendo então o volume
da peça (Equação2) determinado pela seguinte equação:
Equação (2)
Vpeça = E x L x C
Onde: Vpeça= volume da peça (m3); E = espessura média da peça (m); L = largura média da
peça (m); C = comprimento da peça (m).
Para a mensuração do coeficiente de rendimento (Equação 3) realizou-se o somatório do volume
de todas as peças serradas de cada tora em m³, dividindo-se pelo volume (Equação 1) em m³ da mesma
tora conforme a seguinte fórmula:
Equação (3)
CRV (%) =

∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ç𝑎𝑎
𝑉𝑉

x 100

Onde: CRV = Coeficiente de Rendimento Volumétrico por tora (%); ΣVpeça = somatório dos
volumes de todas as peças serradas de uma tora (m3); V = volume da tora (m3).
Os tratamentos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com três
tratamentos (classes diamétricas) e quatro repetições (toras) por tratamento. Os resultados foram
submetidos à análise de variância e os tratamentos foram comparados entre si, por meio do teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentados valores mínimos, máximos e médios dos CRV (%) para as três
diferentes classes da espécie de Erisma uncinatum, assim como os coeficientes de variação dentro de
cada classe diamétrica analisada.
Tabela 1 – Coeficiente de rendimento volumétrico do desdobro primário de Cedrinho nas diferentes
classes de diâmetro, em porcentagem.
Classe

Mínimo (%)

Máximo (%)

Coeficiente de
Variação (%)

Média (%)

A

19,86

53,16

37,81

37,83 a

B

30,06

47,07

19,69

42,66 a

C

31,73

77,60

41,34

48,48 a

Média Geral

42,99%

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Apesar de não existir diferença significativa pelo teste de Tukey para o rendimento médio de
cada classe diamétrica para a espécie de cedrinho, observa-se na Tabela 1 que a espécie apresentou uma
tendência em aumentar o rendimento conforme o aumento das classes de diâmetro, onde encontrou-se
diferenças em torno de 5% de aumento de uma classe para outra, sendo que a classe A (37,83%) tendeu
ao menor rendimento e a classe C (48,48%) tendeu a um maior rendimento.
Esta tendência de aumento do CRV conforme o aumento do diâmetro é explicado pela proporção
em volume de costaneiras que são retiradas da madeira até a tora se tornar um bloco maciço para a
serragem em diferentes tipos de peças. Em toras com diâmetros maiores resulta no carrinho de corte
uma quantidade relativamente maior para desdobro comparado à menores diâmetros onde a proporção
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volumétrica de costaneiras para volume de tora é maior. Segundo Wade et al (1992) o rendimento em
madeira serrada aumenta conforme o aumento do incremento do diâmetro das toras, por conta do volume
de madeira perdido com costaneiras e aparas representar menor porcentagem em relação ao mesmo
volume das toras.
De acordo com os valores de coeficiente de variação (CV) apresentados na Tabela 1, verificouse para a madeira de Cedrinho em cada classe de diâmetro grande variação nos rendimentos, sendo que
o maior coeficiente de variação encontrado foi para a classe A (37,81%) e o menor coeficiente de
variação o da classe B (19,69%). Esta variação deve-se a qualidade inferior de algumas toras avaliadas
que estavam atacadas por xilófagos ou eram tortuosas. Estes fatores resultam em menor rendimento da
madeira serrada, onde a classe A apresentou 19,86 % de rendimento mínimo.
Segundo Manhiça (2010), a tortuosidade afeta a produção da madeira serrada, pois acarreta na
diminuição do comprimento das toras e consequentemente no tamanho das peças produzidas,
aumentando desta maneira a quantidade de resíduos e diminuindo o rendimento volumétrico.
A média geral de rendimento em madeira serrada de Cedrinho do presente estudo para as três
classes foi de aproximadamente 43%. Em seus trabalhos Biasi (2005) estudando cedrinho em 4
diferentes classes diamétricas, encontrou um valor médio de rendimento diamétrico próximo de 60%,
sendo que a quarta classe diamétrica não obedeceu esta tendência devido as toras desta classe
apresentarem falhas internas, como rachaduras, ataques por insetos, podridões etc.
O rendimento médio (43%) da espécie em estudo foi superior ao coeficiente de rendimento
volumétrico determinado pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 35%
para empresas que trabalham com florestas de concessão, variando de acordo com a espécie florestal, a
qualidade da matéria-prima, o tipo de processo industrial, o nível de tecnologia da indústria e a qualidade
do produto final (CONAMA, 2016). Dentro deste panorama o estado de Mato Grosso permite que as
serrarias façam um trabalho para avaliar o CRV, admitindo que esta diferença seja comercializada.
Tabela 2 – Somatório do volume bruto total das toras e volume total de madeira serrada, obtida pelo
desdobro primário de Cedrinho nas diferentes classes de diâmetro, em m³.
Classe

Volume bruto (m³)

Volume serrado (m³)

A

3,980

1,569

B

5,948

2,566

C

8,559

4,178

O volume bruto das toras e o volume de madeira serrada aumentaram de acordo com o aumento
da classe diamétrica (Tabela 2). O somatório do volume bruto das toras de madeira da classe C dobrou
em relação à classe A por apresentarem maior diâmetro. O somatório do volume de madeira serrada da
classe C em relação à classe A foi 2,5 vezes maior, apesar deste aumento de volume não refletir em um
aumento significativo para o rendimento de madeira serrada conforme demonstrado na Tabela 1.
Levando-se em consideração a relação entre o volume bruto e volume serrado dentro de uma
mesma classe de diâmetro, para cada m³ de volume bruto de madeira, são gerados 0,3942, 0,4314 e
0,4881 m³ de madeira serrada para as classes A, B e C, respectivamente
4. Conclusões
Para as três diferentes classes diamétricas houve uma tendência de aumento do rendimento
conforme o aumento do diâmetro das toras.
A média geral de rendimento volumétrico para a espécie cedrinho foi satisfatória, conforme a
legislação vigente.
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Resumo
A madeira devido a sua origem orgânica, dependendo das condições ambientais que seja
exposta, pode ser deteriorada por agentes biológicos. Em vista disto se torna de extrema
importância o estudo da sua resistência biológica com o intuito de aumentar sua vida útil. O
objetivo do trabalho foi avaliar a resistência biológica da madeira de cerne e alburno de Teca
(Tectona Grandis L.f) sob ação do fungo Trametes versicolor (Linnaeusex Fries) Pilat causador
da podridão branca, em ensaios de apodrecimento acelerado. A madeira foi desdobrada em
discos com cerca de 5 centímetros de espessura, e em seguida confeccionada em corpos de
prova da região de cerne e alburno para condução do ensaio. Os corpos de prova foram
submetidos à ação do fungo da podridão branca, permanecendo em contato direto pelo período
de 12 semanas. As avaliações procederam a cada 3 semanas para análise da perda de massa e
posterior classificação de resistência, empregou-se uma adaptação da norma ASTM .
Observou-se que a degradação da madeira pelo fungo Trametes versicolor manteve-se
crescente durante todas as avaliações, com valores de perda de massa de 40,81% para região do
alburno, e 18,97% para região do cerne ao final do ensaio, padrões semelhantes foram
observados por outros autores. A madeira de alburno da teca foi classificada como
moderadamente resistente ao fungo xilófago Trametes versicolor, enquanto a madeira de cerne
foi classificada como resistente.
Palavras-chave: Perda de massa; Durabilidade natural, Apodrecimento acelerado.

1. Introdução
A madeira está sujeita a deterioração de organismos biológicos que a decompõem para utilizar
seus constituintes como fonte de energia e/ou abrigo, atuando em conjunto com agentes físicos e
químicos que aceleram o processo de deterioração (VIVIAN et al., 2015). Os agentes mais importantes
responsáveis pela maior proporção de danos causados à madeira são os biológicos, com destaque para
os fungos, principalmente da classe Basidiomicetos (MORESCHI, 2013). Dentro desta, destacam-se
os fungos de podridão parda e branca, ambos possuindo características enzimáticas próprias em
relação à decomposição dos constituintes primários da madeira, afetando a resistência mecânica e as
propriedades físicas de forma geral (OLIVEIRA et al., 2005). .
A Tectona grandis L.f, conhecida popularmente como teca é uma árvore de grande porte,
nativa das florestas tropicais de origem asiática, encontrada principalmente na Índia, Burna e
Tailândia (COSTA, 2011). Apresenta excelentes propriedades físicas e alta durabilidade natural,
estabilidade dimensional e qualidades estéticas, agregando valor suficiente para ser incluída entre as
madeiras mais valiosas, sendo encontrada em plantios florestais pelo mundo todo (COSTA, 2003). Ela
apresenta ainda, uma alta demanda para o reflorestamento, direcionada para produção de madeira
sólida e laminada (MODES et al, 2012).
O levantamento de informações a respeito da durabilidade natural e as restrições referentes ao
uso da madeira de Teca proveniente de plantios em países tropicais, como o Brasil, é muito importante
(MENDES e ALVES, 1988) pois segundo Modes et al. (2012) a relação dessas informações básicas e
a utilização de seus produtos perante diferentes condições de exposição a agentes biodeterioradores,
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como os fungos apodrecedores, pode viabilizar o emprego racional da madeira, e também uma melhor
previsão do seu comportamento nas diversas condições de uso.
Este trabalho tem como objetivo, avaliar a resistência biológica da madeira de cerne e alburno
de Teca sob ação do fungo Trametes versicolor (Linnaeusex Fries) Pilat causador da podridão branca,
em ensaio de apodrecimento acelerado em laboratório.
2. Material e Métodos
A madeira utilizada para realização deste trabalho foi coletada em um povoamento do
município de Tangará da Serra, localizada no médio norte de Mato Grosso. O plantio apresentava
idade média de 6 anos. Às arvores de Teca selecionadas foram abatidas e transformadas em discos de
5 cm de espessura.
No Laboratório de Tecnologia da Madeira – FENF/UFMT, campus de Cuiabá, preparou-se os
corpos de prova com dimensões de 2,5x2,5x0,9 cm das regiões de cerne e alburno, totalizando 68
peças. Estes foram lixados, identificados, pesados para obtenção do peso de massa seca inicial, e
medidos em três dimensões para determinação do volume.
Foi testado o fungo xilófago Trametes versicolor (Linnaeusex Fries) Pilat, pertencente à
coleção do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro localizado em Brasília,
DF, espécie causadora de podridão branca.
Foram inoculadas 10 placas de Petri para o fungo Trametes versicolor, a partir de uma amostra
com cerca de 1 cm de diâmetro contendo o micélio do fungo, retirado de uma placa-mãe com idade
inferior a 3 meses, mantida sob refrigeração (27ºC). Após a inoculação, as placas foram levadas à
incubadora por 30 dias para o crescimento do micélio. Posteriormente, foram selecionadas quatro
placas, com bom crescimento, para servirem como fonte de inóculo para as culturas em meio sólido.
O meio de cultura utilizado foi o BDA (Batata, Dextrose, Agar), utilizando 200 gramas de
batata, 10 gramas de ágar e 1 litro de água destilada. Foram preparadas 12 placas de Petri. Estas foram
esterilizadas para evitar contaminações. Adicionou-se 12 ml de meio de cultura nas placas. Após o
preparo destas, elas foram acondicionadas por 15 dias em estufa com temperatura média de 27°C.
No ensaio de apodrecimento em laboratório, foram utilizados 68 frascos de 200 ml com tampa
de plástico rosqueável. Para preparação destes, foram adicionados 70 gramas de solo latossolo
vermelho, este recebeu adição previa de calcário, para elevar o pH a 6,5 e foi armazenado para
secagem em temperatura ambiente, antes de ser inserido nos frascos.
Para o desenvolvimento inicial do fungo, foram confeccionadas placas suportes de madeira
susceptível, nas dimensões de 3,0x3,0x0,3 cm. Foram utilizadas placas de suporte pau de balsa
(Ochroma pyramidale sp.).
Foram adicionadas 20 mL de água destilada junto ao solo e a placa suporte de cada frasco de
acordo com o estabelecido pela norma ASTM D 2017 (ASTM, 2005). Em seguida os frascos foram
levados para uma auto-clave e esterilizados a 121°C por uma hora, para evitar contaminações. Em
cada frasco foi inoculado 1 mL do meio de cultura, contendo o micélio do fungo fragmentado,
depositando-se parte sobre a placa de madeira e parte sobre o solo. Depois de inoculados, os frascos
retornaram para incubação, pelo período de 30 dias, tempo necessário para que os micélios dos fungos
recobrirem homogeneamente a superfície da placa suporte.
Após a colonização das placas de suporte, cada frasco de vidro de ensaio recebeu um corpo de
prova (cerne ou alburno) sobre a placa de suporte, permanecendo em contato com os fungos pelo
período de 12 semanas, de acordo com o trabalho desenvolvido por STANGERLIN (2012), em
temperatura de 27°C e umidade relativa de 70%. Todas as operações de manipulação de fungo foram
realizadas sob condições assépticas.
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Foram realizadas quatro avaliações periódicas, a cadê três semanas, totalizando 12 semanas.
Assim que retirados dos frascos, os corpos de prova foram submetidos a uma limpeza, e em seguida
levados a estufa à 100°C pelo período de 24 horas para serem pesados novamente para determinar a
massa final.
A classificação da resistência natural das madeiras de cerne e alburno de Teca submetidas ao
ataque de organismos xilófagos foi realizada de acordo com a NORMA ASTM D-2017:05.
Tabela 1 – Classificação da resistência natural de madeiras submetidas ao ataque de organismos
xilófagos. (Fonte: NORMA ASTM D-2017:05).
Perda de peso média (%)

Peso médio residual (%)

Classe indicada para resistência
a determinado fungo

0 a 10

90 a 100

Muito resistente

11 a 24

76 a 89

Resistente

25 a 44

56 a 75

Moderadamente resistente

45 ou mais

55 ou menos

Pouco resistente ou não-resistente

3. Resultados e Discussões
A Tabela 2 mostra o percentual de perdas de massas da madeira de teca durante as avaliações
do ensaio de apodrecimento acelerado em laboratório.
Tabela 2 – Porcentual de perda de massa da madeira de Tectona grandis L.f (Teca) submetidas ao
ensaio de apodrecimento acelerado
Perda de Massa
21 dias

42 dias

63 dias

84 dias

Alburno

7,39% a

19,43% b

29,62% c

40,81% d

Cerne

1,23% a

3,90%ab

10,89% b

18,98% c

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na horizontal, não diferem estatisticamente entre si (Tukey;
P>0,05).

Ao observar os valores de perda de massa no ensaio de apodrecimento acelerado em
laboratório (tabela 2), a análise de variância apontou diferença significativa para todas as avaliações na
madeira de alburno. O alburno diminuiu a sua classe de resistência ao fungo Trametes versicolor a
cada análise, que atacou a madeira gradativamente do inicio ao fim do ensaio. Comparando os
resultados obtidos com os estabelecidos pela norma ASTM D-2017 (ASTM, 2005, Tabela 1), o
alburno apresentou moderada resistência biológica após o período de 12 semanas, resultados
semelhantes foram observados por Paes et al. (2007), que classificou a madeira de Teca com
resistência moderada no alburno. Da mesma forma, Vivian et al. (2015) e Modes (2010) analisando
madeiras de folhosas sob a ação do Trametes versicolor, também notaram resistência moderada pro
alburno. Clausen (2010) afirma que a baixa resistência do alburno à degradação ocorre para
praticamente todas as espécies, e geralmente sua vida útil é curta quando em condições favoráveis à
sua deterioração. Motta et al. (2013) aponta a diferença de quantidade e qualidade extrativos da
madeira como um dos principais fatores que interferem a resistência a deterioração natural, sendo eles
encontrados em maior quantidade na região do cerne.
Para a madeira de cerne, houve diferença significativa da perda de massa a partir da terceira
avaliação (63 dias). O cerne apresentou-se altamente resistente ao início do ensaio, perdendo uma
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pequena quantidade de massa ao longo das primeiras semanas, segundo a norma ASTM D-2017
(ASTM, 2005, Tabela 1), foi classificado como resistente ao fungo Trametes versicolor após a última
avaliação. Resultados semelhantes foram observados por Paes et al. (2007), que ao estudarem a
resistência da madeira a fungos xilófagos em ensaio de laboratório, notaram que o cerne de
aproximadamente quase todas as espécies possuem maior resistência a degradação quando
comparadas ao alburno, ao serem submetidas em condições favoráveis a deterioração. Já Rosalem
(2016) e Clausen (2010) classificaram a madeira da região do cerne da teca como altamente resistente
ao ataque do fungo Trametes versicolor,. Isto se deve, porque ao perder a função fisiológica, uma
quantidade de extrativos são depositadas nas células do cerne, estes podem ser tóxicos no caso
especifico dos fungos, tornando difícil o desenvolvimento de hifas e a ação de enzimas
decompositoras (PAES et al., 2007). Segundo Rudmanet al. (1958) citado por Motta et al. (2013)a
durabilidade na madeira de Teca na região do cerne é devido a presença de um preservativo natural
chamado de tectoquinona, este ausente na região do alburno. Quando submetidos ao ataque dos
fungos, as madeiras de cerne apresentaram menor perda de massa que as de alburno. Conforme Dirol e
Deglise (2001) citados por Stargelin (2012) as variações constatadas na resistência natural da Teca
entre as literaturas, pode ser atribuída ao vigor da cultura fúngica (idade, período de estocagem,
linhagem e mutações), e as condições de incubação (temperatura, umidade e meio de cultura) durante
o ensaio.
4. Conclusão
Através dos resultados obtidos, segundo a NORMA ASTM D-2017:05 a madeira de Teca aos
seis anos de idade na região do alburno foi classificada com moderada resistência biológica, enquanto
a madeira de cerne foi classificada como resistente.
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Resumo

A lignina, maior fonte natural de polímero aromático fenólico, apresenta grande potencial
para ser utilizado na síntese de novos adesivos, desde que sua reatividade seja alterada com a
modificação de sua estrutura química, a partir do processo de desmetilação e fenolação deste
componente químico. Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar a resistência ao
cisalhamento na linha de cola da madeira de Eucalyptus sp., a partir da utilização de adesivos
produzidos com lignina Kraft desmetilada com ácido clorídrico e lignina Kraft fenolada.
Foram utilizados seis tipos de adesivos para colagem das lâminas: o comercial fenolformaldeído, o sintetizado no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, o adesivo de
lignina fenolada com 45% de lignina e 55% de fenol e três adesivos preparados com lignina
desmetilada com ácido clorídrico no volume de 40 ml, 60 ml e 80 ml de ácido. O tempo
médio de gelatinização de adesivos a base de lignina desmetilada e fenolada foi 56% menor
que o tempo de gelatinização do adesivo comercial. Foi observado também que os corpos de
prova colados com o adesivo de lignina desmetilada (HCl-60ml) atingiram valores de
resistência (5,18 MPa) superiores aos demais. Dessa forma, os adesivos compostos com
lignina desmetilada com ácido clorídrico apresentam potencial de uso na fabricação de
adesivos para colagem de lâminas de madeira.
Palavras-chave: Reatividade,

biopolímero, estrutura química.

1. Introdução

Dentre os principais componentes da madeira, a lignina é o segundo composto
orgânico mais abundante, dispondo de uma estrutura amorfa e por ser de origem renovável, é
considerada a maior fonte natural de polímero aromático fenólico (CARROTT et al., 2007),
com grande potencial para ser utilizada na síntese de novos materiais poliméricos (CAVDAR
et al.,2008).
O interesse pela lignina como uma alternativa para substituir o fenol nos adesivos
comerciais de fenol-formaldeído tem aumentado ao longo dos últimos anos. Vários estudos
buscam diferentes métodos para reagir à lignina com o fenol e com o formaldeído para formar
polímeros. Sabe-se que o potencial de reatividade dos grupos hidroxilas aromáticas da lignina
Kraft são bloqueadas pelos grupos metoxílicos. Se tais grupos são removidos, em seguida o
material resultante teria mais grupos fenólicos livres e consequentemente se tornaria mais
reativo (OKAMOTO et al. 1996). Com a desmetilação, os grupos metoxílicos (-OCH3) das
posições orto e/ou para da estrutura aromática da lignina são substituídos pelos grupos
hidroxílicos (-OH).
Existem diferentes categorias para melhorar a reatividade da lignina e uma delas é a
modificação de sua estrutura química para aumentar o potencial de reatividade dos seus sítios
de ligações. Os métodos mais estudados dentro desta categoria são a desmetilação e fenolação
da lignina (HU et al. 2011).
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Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar a resistência ao cisalhamento na linha
de cola da madeira de Eucalyptus sp., a partir de adesivos produzidos com lignina Kraft
desmetilada com ácido clorídrico e lignina Kraft fenolada.
2. Material e Métodos

Foram utilizados seis tipos de adesivos, o comercial fenol-formaldeído, o adesivo
sintetizado no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira (fenol-formaldeído), o adesivo de
lignina fenolada com 45% de lignina e 55% de fenol, e três adesivos preparados com lignina
desmetilada com ácido clorídrico (HCl) no volume de 40 ml, 60 ml e 80 ml de ácido. Os
adesivos sintetizados no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira e o adesivo de lignina
fenolada foram preparados de acordo com Khan, Ashraf e Malhotra (2004).
Para a reação de desmetilação, as misturas foram preparadas em balões volumétricos
de 250 ml, utilizando 38,5 g de lignina Kraft dissolvidas em volumes de 40, 60 e 80 ml de
ácido clorídrico (38%) (Adaptado de SANTOS, 2001). A lignina desmetilada (45% m/m) foi
submetida ao processo de fenolação (fenol 55% m/m), em banho maria (60 oC) durante 1 hora.
Em seguida o adesivo foi preparado utilizando a lignina fenolada desmetilada (48,45 g),
formaldeído (81,08 g), metanol 50% (20 g) e hidróxido de sódio 50% (4,8 ml x 3).
A determinação do teor de sólidos foi adaptada da norma ASTM-D-1518-60 (1994). A
viscosidade do adesivo foi medida a 25 °C, utilizando um viscosímetro Thomas Stormer. Para
a determinação do tempo de gelatinização, aproximadamente 1,0 g de cada adesivo foi
colocado em um tubo de ensaio e mergulhado em um banho de glicerina a 170 °C até o inicio
da sua solidificação. E por fim, o Potencial Hidrogeniônico (pH) foi determinado com o
pHmetro modelo D-22.
Lâminas de madeira de Eucalyptus sp. foram produzidas e coladas com os diferentes
tipos de adesivos, e submetidas ao teste de resistência ao cisalhamento por tração de acordo
com a norma ASTM D-3110 1994.
O experimento foi analisado segundo o delineamento estatístico inteiramente
casualizado (DIC). Foram considerados seis adesivos, com quatro lâminas coladas por
formulação e produzidos dez corpos de prova de cada lâmina, totalizando 240 unidades
amostrais. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, sendo as médias
comparadas entre si pelo teste Tukey, adotando-se 5% de significância.
3. Resultados e Discussão

Na tabela 1 estão representados os valores médios do teor de sólidos, viscosidade, pH
e Gel time dos diferentes tipos de adesivos. A análise de variância mostrou que houve
diferença significativa entre eles.
Tabela 1. Valores médios do teor de sólido (%), Viscosidade, pH e Gel time dos adesivos.
Adesivos
Sólidos (%) Viscosidade (cP)
pH
Gel time - segundos
46,2 bc
450,0 b
10,7 a
101 a
HCl - 40ml
45,9 c
146,7 e
10,7 a
146 b
HCl - 60ml
42,9 c
16,7 f
10,5 a
158 b
HCl - 80ml
44,1 c
206,7 d
10,6 a
261 c
Lignina Fenolada
51,7 ab
663,3 a
11,8 b
307 d
Adesivo Comercial
55,8 a
303,3 c
11,9 b
274 c
Adesivo Sintetizado
4,3
2,2
0,9
5,3
CV (%)
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CV(%) = Coeficiente de variação. Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si
pelo teste Tukey; p>0,05.
Observa-se que o adesivo sintetizado apresentou maior teor de sólidos, diferindo dos
adesivos compostos por lignina desmetilada com HCl (60 e 80 ml) e do produzido com a
lignina fenolada, que apresentaram os menores teores. Segundo Pizzi (1983) esses teores se
mantiveram dentro de uma faixa adequada à colagem.
Observa-se que o adesivo comercial apresentou maior valor médio de viscosidade,
enquanto que o adesivo desmetilado com HCl-80 ml apresentou o menor valor médio. A
menor viscosidade do adesivo desmetilado (HCl-80ml) pode ser explicado devido o grau de
solubilidade da lignina no ácido, visto que, quanto maior o volume de HCl, mais solúvel a
lignina tende a ficar e consequentemente menos viscosa. Isso pode comprometer a estrutura
do biopolímero e até mesmo degradá-lo, o que não é desejado no processo de fabricação dos
adesivos, por também influenciar na sua resistência. Já a elevada viscosidade do adesivo
comercial quando comparado aos demais, pode estar relacionado à adição de cargas e
extensores, que são aditivos utilizados para a correção da fluidez e evitar a super penetração
na superfície da madeira. O aumento do peso molecular do adesivo também está diretamente
relacionado à sua alta viscosidade, sendo este um processo que ocorre durante a
polimerização (PIZZI & MITTAL,1994).
Nota-se que o pH dos adesivos variou de 10,5 a 11,9, e que apresentaram
pequeno coeficiente de variação. A alteração no valor do pH dos adesivos preparados com
lignina desmetilada e fenolada possivelmente é devido ao processo de produção desses
adesivos, em que ácidos são utilizados, ou algum outro componente de característica ácida,
como por exemplo a própria lignina Kraft. Segundo Marra (1992), os valores de pH para
adesivos fenólicos de natureza alcalina variam de 9 a 12, portanto todas as formulações
sintetizadas neste estudo estão dentro da faixa praticada na indústria.
O adesivo comercial apresentou maior tempo de gelatinização, enquanto que os
adesivos desmetilado com HCl apresentaram os menores valores. Nota-se que a desmetilação
da lignina para a síntese dos adesivos influencia no tempo entre o início do processo de cura
até atingir a fase de máxima elasticidade do adesivo, que possivelmente foi influenciado pelo
aumento da reatividade da lignina. Segundo Pizzi e Mittal (1994), o tempo de gelatinização
mede a reatividade do adesivo, sendo este um parâmetro que fornece uma noção do tempo
necessário para a cura da resina. Essa é uma importante etapa, que afeta diretamente a linha
de fabricação de uma empresa de painéis, por exemplo, pois quanto menor o tempo de
prensagem (menor “gel time”), maior a produtividade, além de não aumentar o custo final de
produção.
Na Figura 1 encontram-se os valores médios de resistência ao cisalhamento na linha
de cola das lâminas coladas. A análise de variância indicou que houve diferença significativa
entre os adesivos testados.

1127

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste Tukey; p>0,05. CV=16%
Figura 3. Valores médios da resistência ao cisalhamento das lâminas coladas com os
diferentes tipos de adesivo.
Pelos resultados apresentados observa-se que os corpos de prova colados com o
adesivo produzido com a lignina desmetilada (HCl-60ml) atingiu valor médio de resistência
(5,18 MPa) superior aos demais tratamentos. Esse fato é explicado pela alteração na
reatividade da lignina, que ocorre a partir da substituição dos grupos metoxílicos (OCH 3) por
grupos hidroxílicos (OH), influenciando o aumento da interação entre os grupos reativos da
lignina com o formaldeído, isso resulta em um adesivo mais resistente. Ferhan et al. (2013)
confirmam que a conversão do grupo metóxilo por um grupo hidroxilo torna a molécula mais
reativa, e os autores comprovaram esse comportamento a partir de análises de cromatografia
de exclusão estérica de alta performance (HPSEC) e espectroscopia (FTIR), o que facilita a
formação de ligações químicas, a partir do aumento do número de sítios reativos, o que pode
levar a produção de adesivos mais resistentes . Outros autores também corroboram com essa
idéia (HU et al., 2014).
4. Conclusões

1) O tempo médio de gelatinização de adesivos a base de lignina desmetilada e fenolada
foi 56% menor que o tempo de gelatinização do adesivo comercial. Portanto a desmetilação é
um processo com potencial de aumento da reatividade da lignina para fins de produção de
adesivos. Entretanto, outras análises são indicadas para comprovação do aumento da
reatividade da lignina, como a cromatografia de exclusão estérica de alta perfomace (HPSEC)
e espetroscopia (FTIR).
2) As lâminas de madeira que apresentaram maior resistência ao cisalhamento foram as
coladas com adesivos produzidos com lignina Kraft desmetilada com HCl-60ml.
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Resumo
A madeira é um material apreciado em diversos ramos industriais madeireiros devido a ampla
possibilidade de usos. Porém, a utilização adequada desse material associa-se diretamente ao
conhecimento de sua durabilidade natural e propriedades tecnológicas, estando essas
correlacionadas, no que tange a qualidade da matéria-prima, à susceptibilidade da madeira ser
degradada pela ação de organismos xilófagos, dentre eles, os cupins de madeira úmida.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variação de algumas propriedades tecnológicas
de amostras de madeira de Eucalyptus dunnii, Eucalyptus saligna e Pinus elliottii expostas à
degradação por térmitas. Para tanto, determinaram-se a massa especifica aparente ao teor de
umidade de 12% e a dureza Janka das madeiras atacadas e das testemunhas. No que tange a
massa específica, após o período de realização do ensaio de degradação, a espécie E. saligna
apresentou a menor variação em massa especifica (0,38%), indicando uma menor severidade
no ataque de térmitas, enquanto o E. dunnii e o P. elliottii sofreram danos mais severos
(17,49% e 13,89%, respectivamente), indicando uma preferência dos cupins de madeira úmida
por essas espécies. Já acerca da dureza Janka, novamente o E. saligna mostrou o menor
percentual de variação (0,40), enquanto o E. dunnii e o P. elliottii apresentaram diminuição
significativa na dureza (20,09% e 8,71%, respectivamente). Portanto, as espécies que
apresentaram maior susceptibilidade à degradação por térmitas em ordem, considerando os
parâmetros avaliados no presente estudo, foram o E. dunnii e o P. elliottii, enquanto E. saligna
apresentou-se como a mais resistente naturalmente.
Palavras-chave: Cupins; Propriedades tecnológicas; Degradação biológica;

1. Introdução
A madeira é um material extremamente versátil acerca de possíveis utilizações. Porém,
Gonçalves et al. (2013); Silva et al. (2004) destacam que a durabilidade natural desse material acaba
por se tornar um parâmetro limitante ao seu uso devido, segundo Oliveira et al. (2005), a
susceptibilidade que esse material apresenta em ser atacado e consequentemente, degradado por
organismos xilófagos.
Conforme Mendes; Alves (1988), os fungos e os insetos representam os dois principais grupos
de xilófagos, os quais são capazes de ocasionar perda significativa e diminuição da qualidade da
madeira. Melo et al. (2010) argumentam que além dos fungos, os térmitas são responsáveis por grande
parte dos danos nesse material. Lepage (1986) destaca que a celulose é o componente macromolecular
preferencialmente degradado pelos térmitas, uma vez que os mesmos apresentam no seu sistema
digestivo associação com bactérias e protozoários capazes de quebrar a celulose. Então, por se
alimentar de madeira, o ataque de cupins acaba por comprometer as propriedades tecnológicas da
madeira.
Lopes (2007) destaca que a densidade ou massa específica é representada pela quantidade de
material lenhoso por unidade de volume. Dias; Lahr (2000) descrevem que a densidade é capaz de
fornecer diversas informações acerca das propriedades mecânicas, dentre elas, a dureza.
Contudo, Botelho et al. (2002) ressaltam que a resistência natural é passível de variação entre
as diferentes espécies florestais, bem como, dentro de uma mesma espécie. Assim sendo, e devido a
ampla gama de utilizações, a seleção da espécie florestal adequada a ser empregada em determinada
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finalidade não deve considerar tão somente à resistência natural à ação de organismos xilófagos de
forma isolada, mas também, a influência que a degradação provocada por esses ataques acarreta nas
propriedades tecnológicas dessas madeiras.
Portanto, o objetivo desse estudo é analisar os efeitos da degradação provocada pelo ataque de
cupins de madeira úmida na densidade e dureza da madeira de Eucalyptus dunnii, Eucalyptus saligna
e Pinus elliottii.
2. Material e Métodos
O presente estudo foi conduzido nos laboratórios de propriedades físicas e mecânicas da
madeira, pertencentes ao curso de Engenharia Industrial Madeireira (UFPel). Para tanto,
confeccionaram-se 20 corpos de prova (2 x 2 x 15cm, nos planos radial, tangencial e longitudinal,
respectivamente) de cada espécie florestal (Eucalyptus dunnii, Eucalyptus saligna e Pinus elliottii), a
partir do desdobro das tábuas. Após obtidos, 30 corpos de prova (10 por espécie) ficaram
acondicionados em câmara climatizada (20°C e 65% de umidade) até massa constante, encaminhandose os demais para o ensaio de degradação pela exposição aos térmitas. A Tabela 1 caracteriza os
tratamentos presentes no estudo.
Tabela 2 – Caracterização dos tratamentos do estudo. (Fonte: os autores).
Número de corpos de prova por tratamento

Espécie

Total

Controle

Ensaio com térmitas

Eucalyptus saligna

10

10

20

Eucalyptus dunnii

10

10

20

Pinus elliottii

10

10

20

2.1. Ensaio de Degradação por Térmitas Nasutitermes sp. (Isoptera: Termitidae)
Os 10 corpos de prova por espécie foram distribuídos de forma sistemática e intercalada em
três linhas (espaçamentos de 2 cm na linha e 5cm nas entrelinhas), durante um período de 40 dias,
sendo o substrato de areia umidificado regularmente com água. Encerrado o período de exposição, os
corpos de prova foram estabilizados em câmara climatizada novamente para a realização dos testes
laboratoriais.
2.2. Caracterização de Propriedades Tecnológicas e Análise Estatística
Determinou-se a massa específica aparente, referente ao teor de umidade de equilíbrio de 12%
(antes e após o ataque dos cupins), por meio da Equação 1. Obtiveram-se o peso e o volume por meio
da pesagem (em balança analítica de precisão) e estereométrico (com utilização de paquímetro digital),
respectivamente.
Map =

P0
Equação 1
V0

Em que: Map = massa específica aparente à 12% de umidade (g/cm³); P0 = peso à 12% de
umidade (g); V0 = volume à 12% de umidade (cm³).
O ensaio mecânico para a obtenção da dureza Janka das amostras controle e degradadas por
térmitas de madeira úmida procedeu conforme adaptação da norma ASTM D 143-94 (2007). O ensaio
foi executado em uma máquina universal de ensaios EMIC automatizada, com célula de carga de 30
toneladas, sendo os resultados fornecidos de forma direta pelo software do equipamento. Atribuíramse também classes para as propriedades de densidade e dureza (Tabela 2), conforme a diferenciação
proposta por Carvalho (1996).
Executou-se uma análise estatística para verificar à variabilidade dos resultados obtidos por
espécie para as amostras atacadas e as testemunhas. Para tanto, empregou-se a análise da variância
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(ANOVA) com 95% de confiabilidade, e então o teste de comparação de médias de Tukey, com 5%
de probabilidade de erro.
Tabela 2 – Classes de densidade e dureza Janka para madeiras de coníferas e folhosas. (Fonte:
adaptado de CARVALHO, 1996).
Densidade (g/cm³)
Classe

Coníferas

Folhosas

Muito leve

< 0,40

< 0,50

Leve

0,40 – 0,49

0,50 – 0,64

Moderadamente pesada

0,50 – 0,59

0,65 – 0,79

Pesada

0,60 – 0,70

0,80 – 0,95

Muito pesada

> 0,70

> 0,95

Dureza Janka (kgf/cm²)
Classe

Coníferas

Folhosas

Baixa

 200

< 300

Média

200 – 300

300 – 500

Alta

 300

500 – 700

Muito alta

–

> 700

3. Resultados e Discussão
De acordo com os resultados expressos na Tabela 3, nota-se que os valores de densidade estão
em conformidade que aqueles normalmente encontrados na literatura. De acordo com a mesma tabela,
após o ataque dos cupins, ocorreu um decréscimo significativo na massa especifica aparente das
espécies Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii (17,49 e 13,89%, respectivamente). Verifica-se que o
Eucalyptus saligna não apresentou uma queda significativa de densidade (0,38%).
Considerando a classificação proposta por Carvalho (1996) e os períodos antes e após o
ataque, verifica-se observando as Tabelas 2 e 3, que o P. elliottii e o E. saligna não variaram de classe
(leve e moderadamente pesada, respectivamente), enquanto o E. dunnii apresentou mudança da classe
pesada para moderadamente pesada. Bowyer et al. (2003) relatam que madeiras com elevadas
densidades tendem a apresentar maiores concentrações de extrativos, o que acaba por aumentar sua
resistência ao ataque de xilófagos.
Tabela 3 – Variação da massa específica aparente (12% de umidade) das três espécies florestais ante e
após o ataque de térmitas. (Fonte: os autores).
Espécie

Massa específica aparente (g/cm³)
Testemunhas

Atacadas

Variação (%)

Eucalyptus dunnii

0,812 a

0,670 b

17,49

Eucalyptus saligna

0,781 a

0,778 a

0,38

Pinus elliottii
0,468 a
0,403 b
13,89
Em que: Valores de médias com letras semelhantes, minúsculas horizontalmente, não apresentam
diferença estatisticamente significativa considerando uma probabilidade de erro de 5%, de acordo com
o teste de Tukey.
Porém, além da densidade e quantidade de extrativos, Oliveira et al. (1986) argumentam que a
composição dos extrativos provém resistência natural a madeira, uma vez que, alguns complexos
fenólicos e taninos acabam por ser tóxicos a esses organismos de degradação biológica. Portanto, a
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maior taxa de degradação do E. dunnii em relação ao E. saligna pode estar associada a composição
dos extrativos presentes nas referidas espécies.
Já na Tabela 4 verifica-se que para o E. saligna não houve uma variação percentual
significativa na dureza, enquanto o E. dunnii e o P. elliottii foram os mais afetados, com 20,09 e
8,71%, respectivamente. No que tange ao agrupamento das espécies em classes de dureza, proposta
por Carvalho (1996) (Tabela 2) em conjunto com o exposto na Tabela 4, verifica-se que o P. elliottii e
o E. saligna, ficaram agrupados em suas respectivas classes, mesmo após o ataque dos cupins (alta e
muito alta, respectivamente), enquanto o E. dunnii saiu da classe de alta para média dureza.
Tabela 4 – Variação na dureza Janka (plano transversal) das três espécies florestais ante e após o
ataque de térmitas. (Fonte: os autores).
Espécie

Dureza Janka Topo (kgf/cm²)
Testemunhas

Atacadas

Variação (%)

Eucalyptus dunnii

610,3 a

487,7 a

-20,09

Eucalyptus saligna

751,8 a

754,8 a

+0,40

Pinus elliottii
359,5 a
328,2 a
-8,71
Em que: Valores de médias com letras semelhantes, minúsculas horizontalmente, não apresentam
diferença estatisticamente significativa considerando uma probabilidade de erro de 5%, de acordo com
o teste de Tukey.
Além do exposto anteriormente acerca da densidade e composição química da madeira, a
diminuição da dureza pode estar atrelada à direção de degradação das amostras. Brito (2015), relata
que os térmitas abrem galerias no sentido axial, ou longitudinal, no interior da madeira. Isso
compromete diretamente a dureza, pois a mesma é superior no sentido axial devido principalmente a
orientação dos elementos anatômicos no interior da madeira.
4. Conclusões
Conclui-se que:
a) As menores variações de massa específica e dureza Janka, antes e após o ataque de
térmitas de madeira úmida, foram observadas na espécie Eucalyptus saligna.
b) O presente estudo revela que a espécie que sofreu a maior influência de térmitas de
madeira úmida foi o Eucalyptus dunnii, indicando que os xilófagos possuem
preferência alimentar por essa espécie em relação ao Pinus elliottii e ao Eucalyptus
saligna, respectivamente.
c) No que tange a dureza da madeira, a densidade aparente apresenta-se como um bom
indicador;
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Resumo
A resistência natural da madeira é uma propriedade cuja variabilidade é afetada por
características intrínsecas à espécie ou à árvore em estudo, além das preferências alimentares do
fungo atuante. Sua determinação é fundamental para a indicação mais adequada de uso de uma
espécie de madeira, evitando gastos com reposição de peças biodeterioradas. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a resistência natural das madeiras de Castilla ulei, Simarouba amara, e
Eucalyptus saligna expostas a fungos de podridão branca e parda, em condições de laboratório.
Seguindo a metodologia da norma ASTM D 2017, corpos de prova de cada espécie florestal
foram submetidos aos fungos durante 12 semanas. A madeira de Eucalyptus saligna apresentouse mais resistente aos fungos apodrecedores quando comparada à Simarouba amara e Castilla
ulei. O fungo de podridão parda Gloeophyllum trabeum proporcionou uma perda de massa
ligeiramente maior quando comparado ao fungo de podridão branca Trametes versicolor.
Palavras-chave: Biodeterioração; Podridão branca; Podridão parda.

1. Introdução
A resistência da madeira à deterioração refere-se à capacidade inerente à espécie de resistir à
ação de agentes deterioradores, incluindo os agentes biológicos, físicos e químicos (PAES, 2002).
Entretanto, Oliveira et al. (2005) afirmam que nenhuma espécie de madeira, nem mesmo aquelas de
reconhecida durabilidade natural, são capazes de resistir, indefinidamente, às intempéries, variações das
condições ambientais, ataque de microrganismos e ação do próprio homem.
Em função das diferentes características anatômicas e da composição química, a resistência
natural é uma propriedade que apresenta grande variabilidade, sendo esta observada entre espécies,
dentro de uma mesma espécie e até dentro de uma mesma árvore, o que implica em distintas classes de
durabilidade natural (EATON; HALE, 1993).
Dentre os agentes biológicos xilófagos, os fungos são responsáveis pela maior proporção de
danos causados à madeira, ocorrendo com maior frequência sob condições favoráveis de umidade (entre
30 e 50%), temperatura (entre 25º a 30ºC) e pH (entre 4,5 e 5,5) (TEIXEIRA et al., 1997; MORESCHI,
2013).
De maneira geral, a madeira sob ataque de fungos apresenta alterações na composição química,
redução da resistência mecânica, diminuição de massa, alteração da cor natural, aumento da
permeabilidade, redução da capacidade acústica, aumento da inflamabilidade, diminuição do poder
calorífico e maior propensão ao ataque de insetos, comprometendo, dessa forma, a sua qualidade e
inviabilizando a sua utilização para fins tecnológicos (SANTOS, 1992).
Em destaque, os fungos da classe dos Basidiomicetos, da qual fazem parte os fungos de podridão
branca e parda, atuam na biodeterioração dos constituintes químicos da madeira segundo características
enzimáticas próprias. Ao metabolizarem os polissacarídeos da parede celular, os fungos de podridão
parda proporcionam uma coloração residual pardacenta à madeira. Por sua vez, os fungos de podridão
parda agem metabolizando, indistintamente, tanto os polissacarídeos quanto a lignina, conferindo um
aspecto mais esbranquiçado à madeira (ZABEL; MORRELL, 1992).
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Dessa forma, em função do tipo de fungo, o ataque promoverá diferentes mudanças químicas,
físicas e morfológicas na madeira, podendo também variar o grau de deterioração durante o mesmo
período de exposição aos fungos.
O conhecimento da resistência natural da madeira é de suma importância para que se possa
recomendar um emprego mais adequado, evitar gastos desnecessários com a reposição de peças e reduzir
os impactos sobre as florestas remanescentes (PAES et al., 2004). Além disso, Stangerlin et al. (2011)
ressaltam que, no mercado madeireiro, produtos à base de madeira resistentes à deterioração por fungos,
apresentam ampla aceitação e difusão de emprego, agregando maior valor de comercialização.
Nesse sentido, este estudo teve o objetivo de avaliar a resistência natural das madeiras de
Castilla ulei, Simarouba amara e Eucalyptus saligna e a fungos xilófagos de podridão branca e parda,
em condições de laboratório.
2. Material e Métodos
Preparo do material
Para a realização deste estudo, foram escolhidas as espécies florestais Castilla ulei, Simarouba
amara e Eucalyptus saligna, que apresentam baixa massa específica básica, abaixo de 0,5 g/cm³,
conforme classificação de Melo et al. (1990).
Para as três espécies de madeira, foram confeccionados corpos de prova nas dimensões 2 x 2 x
0,9 cm, sendo a menor dimensão no sentido axial. Todo o material utilizado para a confecção de corpos
de prova, livre de defeitos, foi identificado por especialistas em anatomia de madeira do Laboratório de
Produtos Florestais (LPF).
Em seguida, os corpos de prova foram submetidos à climatização em estufa de circulação
forçada de ar a 50 °C até massa constante, sendo esta monitorada com auxílio de balança eletrônica
digital, com precisão de 0,001 g.
Ensaio de apodrecimento acelerado
O ensaio de apodrecimento acelerado foi conduzido na Área de Biodegradação e Preservação
da Madeira do Laboratório de Produtos Florestais - LPF, pertencente ao Serviço Florestal Brasileiro,
seguindo a metodologia da norma ASTM D 2017 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS - ASTM, 2005).
Os fungos xilófagos utilizados neste ensaio foram: Trametes versicolor (L.; Fr.) Pilat (podridão
branca) e Gloeophyllum trabeum (Pers.; Fr.) Karte (podridão parda), ambos provenientes da micoteca
do LPF.
Como substrato, foi utilizado solo de horizonte B de latossolo vermelho, obtido na Fazenda
Água Limpa (FAL), pertencente à Universidade de Brasília. Foi realizada a correção de pH do solo para
aproximadamente 6,0 e calculada a sua capacidade de retenção de água.
Em frascos de vidro com tampa rosqueável, foram adicionados 90 g de solo, 34 mL de água
destilada e uma placa suporte de madeira de alburno de Cecropia spp. ou Pinus spp., nas dimensões de
0,3 x 2,9 x 3,5 cm, alocada sobre o solo para servir de substrato para o desenvolvimento inicial dos
fungos.
Em seguida, os frascos de vidro foram autoclavados a 120 °C e pressão de 1 atm por 40 minutos,
a fim de evitar contaminações no experimento, e levados para sala de incubação, a 27 °C e 70% de
umidade relativa.
A repicagem dos fungos foi realizada de forma asséptica em capela de fluxo laminar, onde foram
coletados inóculos de micélios, com cerca de 1cm², posteriormente adicionados ao meio de cultura
líquido preparado à base de extrato de malte. O material foi homogeneizado em mesa agitadora e, em
seguida, levado à sala de incubação, a temperatura de 27 °C e umidade relativa de 70%, por um período
de 2 meses, visando o desenvolvimento dos fungos.
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Após este período, o meio de cultura com os fungos já desenvolvidos foi novamente
homogeneizado, com auxílio de um liquidificador, visando uma distribuição mais uniforme dos micélios
no meio de cultura.
Posteriormente, os frascos de vidro foram inoculados assepticamente em capela de fluxo
laminar, com auxílio de um pipetador, por meio da adição de 3mL do meio de cultura previamente
homogeneizado sobre parte da placa suporte e o solo. Esses frascos foram novamente lavados à sala de
incubação, onde permaneceram por 2 meses, até o desenvolvimento dos fungos sobre a placa suporte.
Passado este período, os corpos de prova das três espécies florestais, previamente climatizados
e esterilizados, foram adicionados assepticamente em capela de fluxo laminar aos frascos de vidro. Estes
foram novamente encaminhados à sala de incubação, dando início ao ensaio de apodrecimento
acelerado, e onde permaneceram por 3 meses sob condições de temperatura de 27 °C e umidade relativa
de 70%.
Encerrando o ensaio de apodrecimento acelerado, os corpos de prova foram retirados dos frascos
de vidro, com o auxílio de uma pinça, e submetidos a uma cuidadosa remoção do excesso de micélio
aderido à superfície da madeira. Em seguida, foram levados à estufa convencional de circulação forçada
de ar a 50ºC, até atingirem massa constante.
Perda de massa e classificação da resistência natural
A perda de massa decorrente do ataque dos fungos apodrecedores foi calculada por meio da
Equação 1.

𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑚𝑚𝑖𝑖

Equação 1

𝑥𝑥 100

Em que: 𝑃𝑃𝑃𝑃= perda de massa (%); 𝑀𝑀𝑀𝑀= massa inicial (g); 𝑀𝑀𝑀𝑀= massa final (g).

Em função da perda de massa, as espécies foram classificadas segundo a sua resistência natural
(Tabela 1).
Tabela 1 - Classificação da resistência natural da madeira, em função da perda de massa.
Perda de Massa (%)
0 a 10
11 a 24
25 a 44
45 ou mais
Fonte: Norma ASTM D 2017 (2005).

Massa Residual (%)
90 a 100
76 a 89
56 a 75
55 ou menos

Classe de Resistência
Muito Resistente
Resistente
Moderadamente Resistente
Não Resistente

Análise estatística
O experimento foi instalado em arranjo fatorial 2x3, segundo o delineamento inteiramente
casualizado, com 12 repetições para cada tratamento. A comparação de médias foi realizada pelo teste
de Tukey a 5% de significância, com auxílio do software ASSISTAT 7.7 Beta.
3. Resultados e Discussão
Após 12 semanas de exposição aos fungos Trametes versicolor (podridão branca) e
Gloeophyllum trabeum (podridão parda), as três espécies florestais apresentaram as perdas de massa
expostas na Tabela 2.
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Tabela 2 - Perda de massa (%) após exposição aos fungos apodrecedores e classificação de resistência
natural.
Espécie de madeira
Simarouba amara

Castilla ulei
Eucalyptus saligna
Fungo apodrecedor
Trametes versicolor
54,40% A - NR
42,54% A - MR
23,19% A - R
Gloeophyllum trabeum
59,58% A - NR
45,71% A - NR
32,12% A - MR
Onde: R= resistente; RM= resistência moderada; NR= não resistente. *Dentro de uma mesma espécie de madeira,
médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na horizontal não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey. Fonte: Os autores (2016).

De maneira geral, a madeira de Eucalyptus saligna, cuja massa específica é 0,43g/cm³,
apresentou a maior resistência natural aos fungos apodrecedores. As madeiras de Simarouba amara e
Castilla ulei, que possuem massas específicas mais baixas, 0,38 g/cm³ e 0,39 g/cm³, respectivamente,
foram mais intensamente atacadas pelos organismos xilófagos.
Quanto à classificação de resistência à biodeterioração fúngica, a madeira de Castilla ulei
apresentou-se não resistente a ambos os fungos apodrecedores. A madeira de Simarouba amara exposta
ao fungo Gloeophyllum trabeum também apresentou-se não resistente, enquanto que frente ao fungo
Trametes versicolor foi classificada como moderadamente resistente. Por sua vez, a madeira de
Eucalyptus saligna apresentou-se resistente ao fungo Trametes versicolor e moderadamente resistente
ao fungo Gloeophyllum trabeum.
Análises químicas das madeiras de Simarouba amara (STANGERLIN et al., 2013), Eucalyptus
saligna (GUIMARÃES et al., 2013) e Castilla ulei (SANTOS, 2015) indicaram a presença de 2,49%,
7,87% e 3,06 % de extrativos em sua composição, respectivamente. Portanto, a diferença observada na
perda de massa das espécies florestais submetidas aos dois fungos apodrecedores pode ser explicada
pela maior massa específica apresentada pela madeira de Eucalyptus saligna em relação à Simarouba
amara e Castilla ulei e/ou pelo teor de extrativos (presente em maior quantidade na madeira de
Eucalyptus saligna), uma vez que a presença significativa destes componentes secundários nas paredes
celulares confere à madeira uma maior resistência natural (OLIVEIRA et al., 2005).
A interação entre os fatores fungo e espécie de madeira não foi significativa, e as médias de
perda de massa foram avaliadas separadamente para cada uma das espécies florestais. E, observou-se
que, apesar das maiores perdas de massa causadas pelo fungo de podridão parda, que indicam seu
mecanismo mais severo de ataque, os valores não diferem estatisticamente entre si.
4. Conclusões
A espécie Eucalyptus saligna apresentou a maior resistência aos fungos de podridão branca e
parda, em função das menores perdas de massa observadas.
O fungo de podridão parda (Gloeophyllum trabeum) proporcionou uma perda de massa
ligeiramente maior nas três espécies de madeira estudadas.
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Resumo
A madeira torrificada apresenta inúmeras vantagens em relação ao material in natura, dentre
elas, destaca-se o aumento de seu conteúdo energético, tornando-a mais competitiva frente aos
combustíveis fósseis que dominam o mercado de energia. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar o efeito da temperatura de torrefação nas propriedades energéticas da madeira de pinus.
A madeira foi previamente transformada em partículas e em seguida submetida ao processo de
torrefação nas temperaturas de 210, 250 e 290 °C e tempo de residência de 9 minutos, sendo
utilizado um torrefador tipo rosca sem fim. Para a testemunha, madeira in natura, e para o
material torrificado, foi determinada a umidade de equilíbrio higroscópico, o poder calorífico
superior e útil, a densidade a granel e a densidade energética. Na madeira torrificada foi
observada a redução da umidade de equilíbrio higroscópico, incremento do poder calorífico
superior e útil, aumento da densidade a granel e energética. Conclui-se que a torrefação,
mesmo que em curto tempo de residência, pode melhorar significativamente as características
energéticas da madeira.
Palavras-chave: Poder calorífico; Umidade; Energia.

1. Introdução
O processo de torrefação da madeira se assemelha a uma pirólise lenta, na qual o material é
submetido à determinada temperatura com restrição de oxigênio, para que seja eliminada parte dos
compostos voláteis e que, dessa forma, aumente o conteúdo de carbono, o poder calorífico e
consequentemente a densidade energética.
Pode-se dizer que a torrefação se encontra entre a secagem e a pirólise da madeira, sendo
dessa forma um processo mais rápido que este último. De modo geral, para uma redução em massa da
ordem de 20%, ocorre um decréscimo de 10% no conteúdo energético da madeira (KOPPEJAN et al.,
2012).
A madeira torrificada apresenta propriedades competitivas frente aos combustíveis fósseis e
pode ser empregada em processos de conversão térmica, como a gaseificação e cogeração, ou mesmo
na conversão, em briquetes e pellets (VAN DER STELT et al., 2011).
O processo é influenciado, principalmente, pela temperatura de torrefação e tempo de
residência no reator (NHUCHHEN et al., 2014). Quanto ao tempo de residência, na maioria dos casos
a torrefação é realizada por horas para que se obtenha um produto de qualidade, dessa forma, estudos
de equipamentos ou processos que possam reduzir esse tempo são sempre desejáveis.
Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da temperatura de torrefação
nas propriedades energéticas da madeira de pinus.
2. Material e Métodos
Para a torrefação, inicialmente, a madeira de pinus foi transformada em maravalha utilizando
uma plaina e, posteriormente, seca ao ar livre, até atingir teor de umidade de, aproximadamente, 20%
para moagem em moinho martelo e produção de partículas. As partículas foram classificadas em
peneiras sobrepostas, recolhendo-se a fração que passou pela peneira de 3 mm e ficou retida na de 0,5
mm. As partículas foram secas em estufa a 103 ± 2 °C até 0% de umidade para eliminar a influência
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da água sobre os tratamentos. Foram utilizados aproximadamente 5 kg de partículas para cada
tratamento térmico.
Para a torrefação foram utilizadas as temperaturas de 210, 250 e 290 °C e tempo de residência
de 9 minutos, definidos de acordo com testes preliminares.
Reator de torrefação
O reator utilizado na torrefação das partículas é do tipo rosca sem fim, composto de quatro
componentes básicos, sendo o sistema de transporte de biomassa, de aquecimento, de resfriamento e
de exaustão dos gases, Figura 1.
O sistema de transporte consiste de uma rosca sem fim, acionada por um motoredutor, que
conduz a biomassa por meio de uma tubulação metálica do silo de alimentação, passando pelos
estágios de aquecimento e resfriamento até a saída do reator.
O sistema de aquecimento é composto por um queimador pirolítico de biomassa, que fornece
gás quente para uma “camisa” que reveste a secção de torrefação. A torrefação ocorre de forma
indireta, por meio da troca de calor entre o gás de aquecimento e a tubulação metálica (que apresenta
uma série de aletas responsáveis por aumentar a área de troca), e desta com a biomassa.
O sistema de resfriamento, localizado ao final da etapa de aquecimento é baseado no
arrefecimento da sua tubulação, por meio de troca indireta de calor com a água em circulação
constante. Para tanto, utilizou-se uma minibomba submersa que faz a água circular de um reservatório
para a “camisa” que reveste a secção de resfriamento, e desta para o reservatório, permitindo o
reaproveitamento da água por meio de um circuito fechado.
O sistema de exaustão dos gases é composto de duas etapas, sendo a primeira referente à
retirada do gás de aquecimento advindo do queimador pirolítico, retirado com auxílio de um exaustor
elétrico, localizado na extremidade oposta à entrada desse gás. E a segunda, referente à retirada dos
vapores d’água e materiais voláteis produzidos durante o tratamento térmico, sendo a exaustão
realizada por efeito “chaminé”, por meio de duas saídas situadas ao longo da secção de torrefação.

Figura 1 - Esquema do sistema de torrefação de biomassa. Patente requerida - BR 10 2016 010484 0.
Caracterização das partículas de madeira
A determinação do teor de umidade da madeira, em base seca, foi feita de acordo com a norma
EN 14774-2 (DIN, 2009). Para a determinação da umidade de equilíbrio higroscópico da madeira,
amostras foram colocadas em uma câmara climática a 20 °C e 65% de umidade relativa até atingirem
massa constante.
A densidade a granel (kg/m³) da madeira foi obtida de acordo com a norma EN 15103 (DIN,
2010b), em amostras condicionadas a 65% de umidade relativa e 20 °C de temperatura.
O poder calorífico superior foi obtido de acordo com a norma da EN 14918 (DIN, 2010a),
utilizando uma bomba calorimétrica adiabática IKA300®. A estimativa do poder calorífico útil foi
realizada utilizando a equação abaixo, conforme o Anexo E da norma EN 14918 (DIN, 2010a).
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PCU (pressão constante) = (PCS - 212,2 * H - 0,8*(O + N)) * (1 - 0,01 * M) - (24,43 * M)
Onde:
PCU (pressão constante): poder calorífico útil em pressão constante, em J/g;
PCS: poder calorífico superior, em J/g;
H, O, N: hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, respectivamente, em porcentagem (%);
M: umidade, base úmida, em porcentagem (%);
Constantes: A energia de vaporização (pressão constante) para a água a 25 °C é de 44,01
kJ/mol. Isto corresponde a 218,3 J/g para 1% de hidrogênio (m/m) ou 24,43 J/g para 1% de umidade
(m/m) na amostra.
A densidade energética (GJ/m³) foi obtida por meio do produto do poder calorífico útil pela
densidade a granel.
O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado, os resultados
foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade das variâncias. Posteriormente,
submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando estabelecidas diferenças significativas entre os
tratamentos, aplicou-se o teste Tukey a 5% de significância. As análises estatísticas foram realizadas
com o auxílio do programa STATISTICA 8.0 (STATSOFT, 2007).
3. Resultados e Discussão
A umidade de equilíbrio higroscópico das partículas de madeira reduziu com o aumento da
temperatura de torrefação, Figura 2. Ao se comparar a umidade das partículas in natura com as
torrificadas a 290 °C, ocorreu uma redução de 12,7%, ocasionada pela eliminação de parte dos
compostos químicos presentes na madeira que são mais hidrofílicos, como as hemiceluloses. Por outro
lado, principalmente, a lignina que se apresenta com um componente hidrofóbico é preservada durante
a torrefação (PEREIRA, 2014).

Umidade - base seca (%)

Uma menor umidade de equilíbrio é desejável, por aumentar o poder calorífico útil da
biomassa, uma vez que a água contida no material contribui de forma negativa no momento da
combustão.
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Figura 2 - Umidade de equilíbrio higroscópico das partículas de pinus. Médias seguidas da mesma
letra minúscula não diferem entre si a 5% de significância pelo teste Tukey.
Observa-se, na Figura 3, um aumento do poder calorífico superior e do poder calorífico útil
com o incremento da temperatura de torrefação. Em comparação com a testemunha, o tratamento a
290 °C apresentou um acréscimo no poder calorífico superior de 5,7% e no poder calorífico útil de
7,8%.
O aumento do poder calorífico superior se deve, principalmente, a eliminação de
hemiceluloses por meio do processo de torrefação, tais componentes são menos energéticos que a
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celulose e lignina. O incremento do poder calorífico útil ocorreu em função do aumento do poder
calorífico superior em conjunto com a redução da umidade de equilíbrio higroscópico da madeira.

Poder Calorífico (MJ/kg)

O poder calorífico é uma das principais propriedades na seleção da biomassa para o uso
energético, auxiliando também no dimensionamento dos equipamentos de empreendimentos
energéticos, desde a parte de campo até as instalações industriais.
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Figura 3 - Poder calorífico superior (PCS) e poder calorífico útil (PCU) das partículas de pinus.
Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si a 5% de significância pelo teste
Tukey.

Densidade a Granel (kg/m³)

Observa-se, na Figura 4, um aumento da densidade a granel das partículas com o aumento da
temperatura de torrefação, tendo o tratamento de 290 °C obtido um acréscimo de 9,8% em
comparação com a testemunha. Esse aumento pode ser atribuído à redução do tamanho das partículas
durante o tratamento térmico, considerando que a perda de massa foi inferior à contração volumétrica
(PHANPHANICH; MANI, 2011). A maior densidade a granel contribui de forma positiva para o
aumento da densidade energética.
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Figura 4 - Densidade a granel das partículas de pinus. Médias seguidas da mesma letra minúscula não
diferem entre si a 5% de significância pelo teste Tukey.
Observa-se, na Figura 5, o aumento da densidade energética da madeira em função do
aumento da temperatura de torrefação. Em comparação com a testemunha, o tratamento a 290 °C
obteve um aumento de 18,4%.
O aumento da densidade energética é função do incremento no poder calorífico útil e do
acréscimo da densidade a granel, ambos são efeitos conhecidos do processo de torrefação da madeira.
A densidade energética esta diretamente ligada ao potencial de determinada biomassa para
geração de energia, ademais contribui positivamente para a otimização do armazenamento, transporte,
reduzindo custos e aumentando o raio de abrangência.
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Densidade Energética (GJ/m³)
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Figura 5 - Densidade energética das partículas de pinus. Médias seguidas da mesma letra minúscula
não diferem entre si a 5% de significância pelo teste Tukey.
4. Conclusões
A temperatura de torrefação tem efeito direto na qualidade da madeira torrificada,
principalmente, devido à redução da umidade de equilíbrio higroscópico, aumento do poder calorífico
e densidade a granel, e como resultado mais importante, incremento da densidade energética.
A torrefação, mesmo que em curto tempo de residência, melhorou as características
energéticas da madeira, originando um combustível competitivo e de maior valor agregado.
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Resumo
Os plantios com espécies do gênero Eucalyptus no estado Mato Grosso têm aumentado e
possuem grande potencial para ser utilizado na preservação em razão da alta demanda de
mourões para confecção de cercas em propriedades rurais. Sendo assim, objetivou-se avaliar a
eficiência do tratamento preservativo com Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) em autoclave
para a madeira de três materiais genéticos (Corymbia citriodora, E. camaldulensis e híbrido de
E. camaldulensis x E. grandis) com cinco anos, cultivados em Mato Grosso. Foram realizadas
avaliações quantitativas como diâmetro, densidade básica da madeira e porcentagens de cerne e
alburno antes do tratamento das madeiras. O tratamento preservativo foi realizado em
autoclave utilizando o Arseniato de Cobre Cromatado (CCA). Após o tratamento, calculou-se a
porcentagem de madeira tratada, e qualidade da penetração do preservativo por meio de
reações colorimétricas. O Eucalyptus camaldulensis apresentou densidade de 0,599 g/cm³, e a
maior proporção de cerne-alburno e a menor área tratada (44,89%). O híbrido de E.
camaldulensis x E. grandis apresentou maior diâmetro e menor densidade (0,476g/cm³), a
menor área tratada, de 51,67%, não tendo preservação total do alburno. O Corymbia citriodora
apresentou a maior densidade (0,717 g/cm³), a menor proporção de cerne-alburno,
apresentando assim uma maior área tratada (86,61%). Conclui-se que todos os materiais
avaliados podem ser tratados e utilizados para confecção de mourões, enquanto o Corymbia
citriodora se mostrou o mais indicado para tratamento preservativo em autoclave utilizando o
preservativo CCA.
Palavras-chave: Arseniato de Cobre Cromatado; Preservação; Mourões

1. Introdução
O estado de Mato Grosso tem participação considerável no setor madeireiro nacional, desde a
década de 60, através da exploração de espécies nativas. Entretanto, segundo o Instituto MatoGrossense de Economia Agropecuária – IMEA (2013), vários fatores, como redução das
remanescentes naturais e avanços tecnológicos nas áreas industriais e silviculturais, têm feito com que
haja diminuição do extrativismo de espécies nativas e aumento das áreas de florestas plantadas.
Nos últimos anos, o estado do Mato Grosso vem apresentado aumento na área plantada com
eucalipto. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Árvores (IBÁ, 2015), no ano de 2014 havia
188.000 hectares plantados com diferentes espécies de eucalipto, destinando-se quase que
exclusivamente para a geração de energia através da queima. Uma opção para valorização do produto
final seria o uso de mourões, através da preservação da madeira, suprindo assim o setor de cercas do
estado, que possui grandes áreas agrícolas.
O setor de preservação da madeira no Brasil, produz mais de dois milhões de metros cúbicos
de madeira tratada, sendo que aproximadamente 60% são destinados para a produção de mourões,
30% para postes, 5% para dormentes e, apenas, 5% para a construção civil (IBGE, 2014), sendo o
gênero Eucalyptus correspondente a 93,5% da matéria-prima do setor de madeiras tratadas.
Segundo Evangelista (2011), as usinas de tratamento da madeira não têm levando em conta as
diferentes características que existem nas diversas espécies, como densidade, proporção de cerne e
alburno, porosidade, entre outros. Sendo necessário o estudo das características da madeira das
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espécies plantadas no Mato Grosso, visando à indicação daquelas mais aptas para a indústria de
preservação da madeira.
Assim, objetivou-se neste trabalho avaliar a eficiência do tratamento preservativo com
Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) em autoclave em madeira de diferentes espécies do gênero
Eucalyptus cultivados no estado do Mato Grosso.
2. Material e Métodos
A madeira utilizada neste trabalho foi proveniente de um plantio comercial de eucalipto, com
espaçamento de 3 x 3 m e idades de aproximadamente cinco anos, oriundos da Fazenda Santo André
localizada no município de Chapada dos Guimarães-MT. Foram coletados três diferentes materiais
genéticos: Corymbia citriodora [Eucalyptus citriodora Hook]; Eucalyptus camaldulensis Dehnh.;
híbrido de Eucalyptus camaldulensis Dehnh. X Eucalyptus grandis Hill (Híbrido 1277).
De cada clone, foi retirado quatro toretes de 40 cm de comprimento da região basal da árvore,
para tratamento preservativo, além de seis discos de 5 cm de comprimento, para avaliação das
propriedades da madeira. Os toretes foram descascados manualmente e submetidos à secagem natural
até atingir um teor de umidade equilíbrio (~12%), determinados através de medidor de umidade
elétrico do tipo resistivo, em seguida foram levados para tratamento preservativo.
Para determinar as percentagens de cerne e alburno, inicialmente identificou-se nos discos, a
região limite entre cerne e alburno, com o auxílio de uma lupa com aumento de dez vezes,
observando-se a alteração na cor e a ocorrência de poros obstruídos por tilos, denotando, portanto, a
região do cerne. De uma extremidade à outra de cada disco, traçou-se duas retas perpendiculares,
passando pelo centro da medula. Foram feitas as medições do diâmetro total e do diâmetro do cerne
com uma régua de precisão igual a 10 mm e calculadas as percentagens de cerne e alburno. Após as
medições do diâmetro, os discos foram processados, a fim de determinar a densidade básica da
madeira através do método da balança hidrostática, conforme a norma NBR 11941 (ABNT, 2003).
O tratamento preservativo dos toretes foi realizado em autoclave industrial, na Unidade de
Tratamento de Madeira Santo André, localizada em Várzea Grande, MT. A preservação foi realizada
por meio do processo de célula cheia, método de Bethell, sendo o Arseniato de Cobre Cromatado
(CCA tipo C) o preservativo utilizado. As etapas do processo envolveram carregamento da madeira no
cilindro da autoclave, aplicação de vácuo inicial a 560 mmHg por 30 minutos, enchimento com a
solução preservativa, aplicação de pressão de 12 kgf/cm² por 90 minutos, retirada do produto do
cilindro, vácuo final a 560 mmHg por 10 minutos e descarregamento. Após o tratamento preservativo,
a madeira foi armazenada em local protegido de umidade e sem contato com solo.
Para avaliar o tratamento preservativo, aplicou-se em toda região transversal do torete, com o
auxílio de um pincel uma solução de cromazurol-S (Figura 1A). Na presença de cobre, o cromo da
solução reage com o cobre do CCA, fazendo com que a madeira adquira uma coloração azul escuro
(Figura 1B). A ausência de cobre na madeira, por sua vez, resulta numa coloração rosa.
A avaliação qualitativa da penetração do CCA foi feita a partir da identificação da distribuição
da solução preservativa no alburno, sendo classificada como: Penetração nula; vascular; parcial
irregular; parcial periférica e total (IBDF/LPF 1988; INPA/CPPF, 1991).
A penetração do produto na madeira também foi avaliada quantitativamente, por meio da
penetração na seção transversal da madeira e da área tratada com CCA. Para tanto, mediu-se a
penetração do produto, indicada pela reação do cromazurol-S, na seção transversal de cada torete. As
medições foram realizadas com o auxílio de uma régua com precisão de 1,0 mm, utilizada nas
medições da penetração média do produto na seção transversal e na área tratada na madeira.
O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com
três tratamentos (materiais genéticos) e com quatro repetições (toretes), totalizando 12 unidades
amostrais. Após as avaliações feitas os resultados gerados foram submetidos à análise de variância,
para verificação das diferenças existentes entre os materiais genéticos avaliados. Quando estabelecidas
diferenças significativas entre eles, aplicou-se o teste Tukey em nível de 95% de significância.
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A

B

Figura 1. A – Madeira preservada sem reagente cromoazurol-S. B – Madeira preservada após
aplicação do reagente cromoazurol-S (Fonte: Os autores, 2016).
3. Resultados e Discussão
O menor diâmetro foi encontrado para C. citriodora, com valor de 12,6 cm, sendo 14,13%
menor que o E. camaldulensis e 33,02% menor, quando comparado ao E. camaldulensis x E. grandis
(Tabela 1). Santos et. al, (2013) avaliando a adaptabilidade de híbridos de multiespécies de
Eucalyptus, averiguou maior adaptação e produtividade em materiais mais cruzados geneticamente, do
que os não/pouco cruzados. Diâmetros ideais para confecção de mourões estão entre 10-16 cm de
acordo com a NBR 9480 (ABNT, 2009) valores alcançados em todos os materiais avaliados.
Tabela 1 - Valores médios de diâmetro (cm), densidade básica (g/cm³), porcentagem de alburno e
cerne, relação Cerne/Alburno (C/A) e porcentagem de área tratada e não tratada dos materiais
genéticos nas posições da base da tora. (Fonte: os autores).
Material Genético
Corymbia
citriodora
Eucalyptus
camaldulensis
E. camaldulensis x
E. grandis

Diâmetro
(cm)

Densidade
(g/cm³)

Alburno
(%)

Cerne
(%)

C/A

Área
Tratada
(%)

Área Não
Tratada
(%)

12,6 c

0,717 a

76,47 a

23,52 b

0,26 c

86,61 a

13,38 b

14,38 b

0,599 b

43,88 b

56,11 a

1,22 a

48,64 b

51,35 a

16,76 a

0,476 c

52,14 b

47,85 a

0,93 b

47,71 b

52,28 a

Propriedades avaliadas através de análise de variância (ANOVA) e teste Tukey em nível de 95% de significância

Os valores médios de densidade básica da madeira diferiram estatisticamente. A maior densidade
encontrada foi para Corymbia citriodora (0,717 g/cm³), sendo 16,45% maior que o verificado para E.
camaldulensis e 33,61% maior que a do híbrido de E. camaldulensis x E. grandis. Valores próximos
de densidade foram verificados por Oliveira; Hellmeister; Tomazello-Filho (2005) para E. citriodora.
Andrade e colaboradores (2009) obtiveram resultados próximos de densidade em E. camaldulensis
com oito anos de idade, localizado em Botucatu-SP.
Verifica-se na Tabela 1 que houve uma relação inversa entre o diâmetro e a densidade da
madeira, ou seja, quanto maior o desenvolvimento em diâmetro, menor foi a densidade. Lima et al.,
(2014), avaliando diferentes espécies de eucalipto, obteve menor qualidade de preservação em método
industrial com autoclave, utilizando como preservativo o CCA (C) em madeiras de maior densidade.
Madeiras com alta densidade geralmente possuem baixa porosidade e permeabilidade (BURGER;
RICHTER, 1991) características que influenciam negativamente na preservação da madeira, visto que
dificultam a sua impregnação.
A maior porcentagem de alburno foi encontrada no C. citriodora (76,47 %), 31,82% maior
que o E. camaldulensis x E. grandis e 42,62% maior que o E. camaldulensis (Tabela 1). Evangelista
(2011) encontrou valores de cerne variando de 13,50% a 55,10%, para 3 espécies e 1 híbrido de
Eucalyptus spp, sendo 13,40% para E. citriodora e 55,10% para E. camaldulensis x E. grandis.
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O alburno é a área tratável da madeira, por possuir alta permeabilidade e não ser obstruído por
extrativos, resinas e outros compostos fenólicos, e assim, recebe com maior facilidade a solução
preservativa (HUNT; GARRAT, 1953). No entanto, ocasionalmente o alburno sofre a ocorrência de
tilos, que obstruem os vasos da madeira e diminuem a condução da água (VALLE, 2009), interferindo
também na preservação da madeira.
O maior valor de cerne foi encontrado no clone de E. camaldulensis (56,11%), 14,72% maior
que o E. camaldulensis x E. grandis e e 58,1% maior que o C. citriodora. O cerne é o responsável pela
durabilidade natural da madeira, é altamente obstruído por extrativos, resinas, tiloses, gomas e/ou
outros compostos fenólicos, dificilmente sendo preservado, devido à sua alta impermeabilidade
(HUNT; GARRAT, 1962).
A relação entre as porcentagens de cerne e alburno afetam a secagem da madeira, sua
permeabilidade e possíveis usos. O E. camaldulensis foi a espécie com maior valor da relação entre o
cerne e o alburno (1,22), enquanto o C. citriodora alcançou (0,22). Menores valores de relação cernealburno apresentam diretamente maior quantidade de alburno e consequentemente maior área tratável,
interferindo dessa forma na preservação da madeira.
Na preservação, o tratamento ocorreu de forma mais efetiva no C. citriodora, não apenas por
possuir uma área tratada maior (86,61%), mas também por ter sido o clone com maior porcentagem de
cerne tratado (10,14%), de acordo com a Tabela 2. Venkatasamy (2005), avaliando a madeira de E.
saligna oriunda do Quênia, obteve penetrações de CCA (C) tanto no alburno, quanto no cerne, apesar
de baixa quantidade no segundo. O segundo material genético mais preservado foi o E. camaldulensis,
com 37,97% a menos de área tratada em relação ao C. citriodora, tendo todo seu alburno preservado e
seu cerne penetrado em 4,76%.
O híbrido E. camaldulensis x E. grandis, teve uma área tratada menor em 38,9% comparado
ao C. citriodora, e apresentou somente 91,5% da área de alburno tratada, não alcançando o cerne. O
híbrido apesar de não ter sofrido completa penetração do alburno, requisito da NBR 9480, possui
preservação satisfatória, de 85% da espessura do alburno, recomendação feita por Herrera (1977). O
fato do alburno não ter sido completamente preservado pode ser explicado pela ocorrência de resinas,
gomas, tilos e outros compostos na região do alburno, que por menor que seja, podem afetar sua
permeabilidade.
Evangelista (2011), avaliando a penetração e retenção de CCA em espécies de Eucalyptus
encontrou valores similares de área tratada para as espécies de C.citriodora e o híbrido E.grandis x E.
camaldulensis.
Ao avaliar a penetração qualitativa, para madeira de E. camaldulensis e C.citriodora,
averiguou-se penetração total do alburno em 100% dos toretes avaliados, no entanto, para o híbrido
1277 a penetração total ocorreu somente em 58,33% dos toretes e de forma parcial em 41,66%. Paes et
al., (2012) avaliando a qualidade de mourões de eucalipto tratados com CCA, averiguou uniformidade
satisfatória da distribuição do preservativo
4. Conclusões
Dos três materiais genéticos avaliados, apenas o híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
camaldulensis não mostrou-se apto a ser utilizado pela indústria de preservação.
Corymbia citriodora apresentou as melhores características para tratamento preservativo em
autoclave com CCA, sendo o mais indicado.
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Resumo
Tectona grandis L.f, popularmente conhecida como teca, pertencente à família Lamiaceae, possui uma madeira
muito valorizada no mercado devido à sua durabilidade natural. A madeira do cerne não é atacada por xilófagos,
porém, a região do alburno e da medula, são facilmente deterioradas, sendo, portanto o tratamento preservativo
uma alternativa para aumentar sua durabilidade. Este trabalho teve por objetivo realizar o tratamento da madeira
de teca sob pressão com Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) e avaliar a retenção e penetração do preservativo.
Foram coletados toretes com diâmetros inferiores a 15 cm em um plantio comercial, localizado em Nossa
Senhora do Livramento, MT. A caracterização da madeira compreendeu a porcentagens de cerne, alburno e
medula. O tratamento da madeira foi realizado em autoclave, com o preservativo CCA. Posteriormente ao
tratamento, foram efetuados os testes de retenção e penetração. O valor médio da relação cerne/alburno foi de
0,73. A preservação da madeira de teca foi classificada como penetração parcial periférica. O valor médio da
área preservada foi de 40,03% enquanto a área de alburno corresponde a 54,58%. Observa-se, portanto, que área
do alburno não foi totalmente preservada. A área da medula de teca foi totalmente tratada. Para a análise de
retenção, o valor encontrado foi de 2,63 Kg/m³, valor inferior à normativa vigente estabelecida. A madeira de
teca pode ser classificada como de difícil preservação, sendo necessário realizar outros estudos principalmente
relacionados à deterioração em campo da madeira tratada para que seja indicado um uso adequado.
Palavras-chave: Durabilidade; Alburno; Preservação.

1. Introdução
De acordo com o atual sistema de classificação por base filogenética APG III a espécie
Tectona grandis L.f. está inserida na família Lamiaceae (Labiate), pertencente à ordem Lamiales
(SOUZA; LORENZI, 2012). O gênero é originário da Índia e foi introduzido no Brasil devido ao seu
grande potencial econômico, por ser uma espécie arbórea com madeira muito utilizada na construção
civil e naval (ANGELI, 2003).
O seu rápido crescimento em algumas regiões do Brasil estimularam os plantios da teca em
larga escala, para produção de madeira serrada (CHAGAS et al., 2014). Destaca-se o estado do Mato
Grosso que reúne condições edafoclimáticas adequadas ao reflorestamento com essa espécie, um dos
pioneiros em plantios de teca no Brasil. O incremento médio anual nesse estado, entre 20 e 25 anos, é
de aproximadamente 15 m³/ha ano, em termos de produção líquida, para povoamentos desbastados aos
5, 10 e 15 anos (LEITE et al., 2011).
O cultivo de teca é realizado em ciclos longos, em sistema de desbaste, quando algumas
árvores são retiradas do povoamento, em várias idades, e aquelas remanescentes são utilizadas pela
indústria madeireira em um ciclo de corte de aproximadamente 30 anos. No Mato Grosso, a madeira
proveniente de desbate com mais de 15 cm de diâmetro está sendo utilizada pela indústria madeireira
para produção de madeira serrada, laminação e painéis lateralmente colados. A madeira em tora com
diâmetro inferior a 15 cm é vendida como lenha, produto de baixo valor agregado, possuindo maior
proporção de alburno do que cerne.
O cerne da madeira de teca não é atacado por insetos, coleópteros e térmitas, e pode ser
exposta à água doce e salgada e ao contato direto com o solo (MOTTA, 2011). Porém, a região do
alburno, bem como a medula, é facilmente deteriorada. Logo, o tratamento preservativo pode ser
indicado para aumentar sua durabilidade. Essa é uma alternativa para agregar valor à madeira
atualmente utilizada como lenha, composta por grandes proporções de alburno.

1150

Portanto, este trabalho teve como objetivo realizar o tratamento da madeira de teca sob
pressão com Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) em peças roliças e avaliar a retenção e penetração
do preservativo, visando a utilização da madeira tratada como mourões de cercas em instalações
rurais.
2. Material e Métodos
O material avaliado foi coletado em um plantio comercial localizado na cidade de Nossa Senhora
do Livramento, estado do Mato Grosso sob espaçamento inicial de 3,0 x 2,0 m. Utilizou-se madeira
proveniente de desbaste, aos 13 anos de idade, sendo utilizadas peças com diâmetros médios com
casca inferiores àqueles adequados para produção de madeira serrada, ou seja, 15 cm. Foram
selecionados, aleatoriamente, 15 toretes com 60 cm de comprimento.
Os testes foram realizados no Laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade Federal de
Mato Grosso, campus Cuiabá. De cada torete retiraram-se discos de cinco cm de altura para
determinação da porcentagem de cerne e alburno e o restante foi destinado aos testes de preservação.
Para a determinação das porcentagens de cerne e alburno utilizou-se a metodologia descrita por
Evangelista (2007). Foi identificado em cada disco, a região limite entre cerne e alburno, observandose a alteração na cor, denotando, portanto, a região do cerne. De uma extremidade à outra de cada
disco, foram traçadas duas retas perpendiculares, passando pelo centro da medula. Foram feitas as
medições do diâmetro total, do diâmetro do cerne e do diâmetro da medula com uma régua. Procedeuse, então aos cálculos para determinação das porcentagens de cerne, alburno, medula e relação
cerne/alburno (C/A).
Para realização do tratamento preservativo foram retiradas a casca dos toretes de teca e efetuada a
secagem ao ar livre, para uma melhor absorção do produto preservativo. O tratamento preservativo foi
realizado em autoclave industrial, na Unidade de Tratamento de Madeira Santo André, localizada em
Várzea Grande, MT. O tratamento preservativo foi realizado através do processo de célula cheia
(Bethell). As etapas do processo envolveram carregamento da madeira no cilindro da autoclave,
aplicação de vácuo inicial a 560 mmHg por 30 minutos, enchimento com a solução preservativa,
aplicação de pressão de 12 kgf/cm2, por 90 minutos, retirada do produto do cilindro, vácuo final a 560
mmHg por 10 minutos e descarregamento.
O produto preservativo utilizado foi o arseniato de cobre cromatado (CCA tipo C) de ação
fungicida e inseticida. O produto foi fornecido pela MONTANA Química S/A, com o registro
comercial de Osmose K 33 C, numa concentração de 2% de ingredientes ativos. Após cada tratamento
preservativo, a madeira foi armazenada em local protegido de umidade, sem contato direto com o solo,
permitindo as reações de fixação primária do produto na madeira. A avaliação do tratamento
preservativo foi realizada no Laboratório de Tecnologia da Madeira da Faculdade de Engenharia
Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso.
Para determinar a retenção de CCA foi utilizada a metodologia da diferença de massa, de
acordo com Evangelista (2011). Mediu-se a massa de cada torete, no início e no final do tratamento,
com auxílio de uma balança de precisão, e determinou-se o volume de madeira tratável de cada torete.
A retenção por diferença de massa foram estimadas através da seguinte equação:

Em que: retCCA= retenção de CCA, em kg, por m3 de madeira tratada;pi= peso inicial da tora, em
kg;pf= peso final da tora, após o tratamento preservativo, em kg;CCCA= concentração de princípio
ativo da solução preservativa de CCA, em %; e, vrt= volume de madeira tratável, em m3.
A avaliação da penetração do produto preservativo foi qualitativa, através da detecção de
cobre na madeira tratada, com o uso de uma solução de cromoazurol-S. A solução foi aplicada em
toda região transversal do torete, com o auxílio de um pincel. Ao detectar a presença de cobre, há uma
reação do cromo da solução com o cobre do CCA, fazendo com que a madeira adquira uma coloração
azul escuro. A ausência de cobre na madeira, por sua vez, resulta numa coloração rosa. A NBR 9480
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(ABNT, 2009) preconiza o tratamento de 100% do alburno, considerando tão somente a presença ou
ausência de produtos. De acordo com Mendes e Alves (1988) a penetração foi classificada como total
e uniforme (TU), parcial e periférica (PP), parcial e irregular (PI), vascular (V) e nula (N).
A penetração do produto na madeira também foi avaliada quantitativamente, por meio da
penetração na seção transversal da madeira e da área tratada com CCA. Para tanto, mediu-se a
penetração do produto, indicada pela reação do cromoazurol-S, na seção transversal de cada torete. As
medições foram realizadas com o auxílio de uma régua com precisão de 0,01 cm, em toda a região
tratada no sentido casca-medula. Essas medições foram realizadas em quatro pontos diferentes da
seção transversal de cada amostra. A partir dessas medições, a penetração média do produto na seção
transversal e a área tratada na madeira foram estimadas.
3. Resultados e Discussão
O valor médio, máximo, mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação das porcentagens de
cerne, alburno e medula, além da relação cerne/alburno (C/A) para toretes de teca aos 13 anos, com
diâmetros inferiores a 15 cm, estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Estatística descritiva para porcentagens de cerne, alburno e medula e relação cerne/alburno
para toretes de Tectona grandis, com diâmetros inferiores a 15 cm, aos 13 anos
Característica

Média

Máximo

Mínimo

Dp

CV(%)

Alburno (%)

54,58

72,04

34,07

8,57

15,71

Cerne (%)

44,81

65,46

27,11

8,68

19,37

Medula (%)

0,61

1,23

0,15

0,27

44,70

Relação C/A

0,73

1,92

0,38

0,34

46,70

C/A: Cerne/Alburno, Dp: Desvio padrão, CV: Coeficiente de variação.

A parte externa da madeira foi quantificada como alburno, com coloração mais clara, e a parte
interna como cerne, por possuir cor mais escura, e a medula o centro da madeira. As áreas suscetíveis
ao apodrecimento na madeira são o alburno e a medula, por serem constituídas por tecido
parenquimático, atraindo agentes destruidores, devido à presença de conteúdos nutritivos (BURGER;
RICHTER, 1991). Na madeira de teca, identificou-se uma área de transição, região intermediária entre
o alburno e o cerne, por possuir coloração clara foi quantificada como alburno.
A quantidade de cerne é inversamente proporcional à quantidade de alburno. O valor da
porcentagem de cerne foi menor que o verificado por Flórez (2012) que encontrou uma porcentagem
de cerne de 51,44% para árvores com mesma idade. Essa diferença se deve provavelmente pelo fato de
que o material do presente trabalho foi coletado em porções mais altas da árvore, cujo diâmetro foi
inferior a 15 cm. Flórez (2012) coletou amostras ao longo do tronco e a porcentagem de cerne dada
pelo autor é o valor médio para a árvore toda.
Madeiras com maior proporção de cerne apresentam maior durabilidade natural, devido aos
compostos químicos presentes nessa região, sendo desejável maior proporção de cerne para a
utilização final. Segundo Perez e Kanninen (2003) a proporção de cerne aumenta logaritmicamente
com a idade da árvore, em defluência do crescimento em diâmetro. Como a porcentagem de alburno é
superior à de cerne, faz-se necessário o tratamento preservativo dos toretes, para que sua resistência ao
ataque de xilófagos seja aumentada. Quanto maior o valor da relação cerne/alburno, maior a presença
de cerne na madeira. Portanto, madeiras com alta porcentagem de cerne tendem a ter uma durabilidade
natural maior e madeiras com alta porcentagem de alburno precisam ser tratadas, caso o uso dado
aquela madeira, exija contato com o solo.
Na Tabela 2 são descritas a avaliação da penetração qualitativa e quantitativa para o alburno,
cerne e medula e a análise de retenção com CCA, para cada peça de madeira tratada.
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Tabela 2: Avaliação qualitativa da penetração no alburno, cerne e medula, quantitativa da área
preservada e valores de retenção por torete de Tectona grandis
Torete

Penetração qualitativa e quantitativa
Alburno

Cerne

Medula

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Parcial irregular
Parcial irregular
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial irregular
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial irregular
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial periférica
Parcial periférica

Vascular
Vascular
Vascular
Nula
Vascular
Vascular
Nula
Vascular
Nula
Vascular
Nula
Vascular
Vascular
Vascular
Nula

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Área preservada
(%)
33,27
43,29
32,43
58,14
34,86
51,2
30,96
26,25
42,67
53,07
40,08
55,27
31,21
31,71
36,09

Média

-

-

-

40,03

Retenção com
CCA (Kg/m³)
2,87
3,03
2,47
3,75
2,29
3,58
1,93
2,14
2,58
2,95
2,14
2,31
2,63
3,83
2,8
2,63

A norma NBR 9480 (ABNT, 2009) estabelece que a área do alburno deva ser totalmente
preservada com CCA, para que a madeira seja comercializada. Contudo, nesse trabalho verificou-se
uma penetração desuniforme na área considerada como alburno, fato que pode inviabilizar a
comercialização de peças tratadas de teca.
No alburno, a penetração foi classificada em sua maioria como do tipo parcial periférica. O
cerne apresentou baixa penetração devido à sua baixa permeabilidade, resultado que já era esperado.
Isso porque o cerne, devido à presença de tilos que obstruem as vias de circulação de líquidos, tem a
impregnação de substâncias, como os preservativos, dificultada (BURGER; RICHTER, 1991). A
medula foi totalmente preservada. De acordo com a classificação utilizada por Mendes e Alves (1988)
os resultados observados apresentaram na madeira de teca penetração do tipo parcial periférica.
Para a análise de retenção de CCA segundo a metodologia de Evangelista (2011) o valor
médio para madeira de teca aos 13 anos foi de 2,63 kg/m³ (Tabela 2). Esse valor de retenção é inferior
ao estabelecido pela norma NBR 9480 (ABNT, 2009) na qual estabelece valores superiores a 6,5
Kg/m³. A média da área preservada da madeira de teca foi de 40,03%, enquanto a média da área de
alburno foi de 54,08% para as peças tratadas. Pode-se concluir, portanto, que apenas 74% da área
considerada como alburno foi preservada.
Segundo Chagas et al. (2015), são necessárias novas pesquisas com o objetivo de aumentar a
permeabilidade da madeira de teca, para que a impregnação e a retenção do preservativo sejam
aumentadas. Deve-se também, quantificar a área de transição entre cerne e alburno e estudar a sua
composição química, a fim de verificar a presença de extrativos tóxicos aos xilófagos, bem como a
durabilidade da madeira de teca tratada, em ensaios de deterioração em campo.

1153

4. Conclusões
A madeira de Tectona grandis apresentou penetração do tipo parcial periférica e baixa
retenção do produto pela área tratável, portanto pode ser classificada como de difícil preservação.
Assim, são necessários outros estudos principalmente relacionados à deterioração em campo,
para indicação correta do uso da madeira tratada.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão de variação da densidade básica dentro da árvore, no sentido
longitudinal do tronco, e também comparar os valores médios de densidade obtidos na posição do DAP (diâmetro
a altura do peito igual a 1,30m), em diferentes idades. A madeira do estudo é procedente de quatro clones do
híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, nas idades de 3 e 5 anos. Para a determinação da densidade
básica no sentido longitudinal da árvore, foram retirados discos nas posições 0%, DAP, 25%, 50%, 75% e 100%
da altura comercial da árvore. As analises foram realizadas de acordo com as Normas Brasileira Regulamentadoras
- NBR 6230 e NBR 11941 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1985; 2003). A densidade
básica diminuiu até próximo ao DAP e a partir deste ponto houve uma tendência de aumento até 75% da altura
comercial, alcançando os maiores valores neste ponto.
Palavras-chave: Propriedades da madeira; Padrão de variação, Eucalyptus grandis x E.
urophylla.

1. Introdução
Segundo a Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (2016), em 2015 a área com florestas plantadas
no Brasil atingiu 7,8 milhões de hectares. Os plantios de eucalipto representaram 71,9% desse total (5,6
milhões de hectares), sendo que, nos últimos cinco anos, o crescimento da área de eucalipto foi de 2,8%
a.a As florestas de pinus representaram 20,5% da área total plantada no país (1,6 milhões de hectares) e
a acácia, teca, seringueira e paricá estão entre as outras espécies plantadas no Brasil (IBÁ, 2016).
A implantação de florestas de eucalipto, tanto em escala industrial como para pequenos
consumidores, está relacionada a algumas vantagens da espécie, como rápido crescimento;
características silviculturais desejáveis (incremento, forma e desrama natural); grande diversidade de
espécies, possibilitando a adaptação da cultura às diversas condições de clima e solo; facilidades de
propagação, tanto por sementes como por via vegetativa; e possibilidades de utilização para os mais
diversos fins, o que justifica sua aceitação no mercado. Além dessas características desejáveis citadas,
o conhecimento acumulado sobre silvicultura e manejo do eucalipto e melhoramento genético,
favorecem ainda mais a utilização do gênero para os mais diversos fins (ANGELI; BARRICHELO;
MÜLLER, 2005).
Segundo Folkel, Mora e Menochelli (1990) a densidade básica tem-se mostrado um bom índice
universal para avaliar a qualidade da madeira, sendo essa propriedade a que mais fornece informações
sobre as demais características das madeiras.
A densidade do lenho, assim como suas características anatômicas podem variar entre gêneros,
espécies, entre árvores de uma mesma espécie, e também dentro da árvore, dependendo da posição,
variando tanto no sentido longitudinal quanto no radial (SILVA et al., 2004). Segundo Kollmann e Côté
(1968), as variações da densidade se devem às diferenças na estrutura anatômica do lenho e na
quantidade de substâncias extrativas presentes por unidade de volume em razão, principalmente, da
idade da árvore, genótipo, índice de sítio, clima, localização geográfica e tratos silviculturais.
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Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o padrão de variação da densidade
dentro da árvore, no sentido longitudinal do tronco, e também comparar os valores médios de densidade
obtidos na posição do diâmetro do peito (DAP) em diferentes idades.
2. Material e Métodos
A madeira do estudo é procedente de quatro clones do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla, nas idades de 3 e 5 anos, de plantações florestais situadas em São Mateus – ES. Para cada
tratamento, foram coletadas cinco árvores, totalizando 40 árvores para o estudo. A Tabela 1 relaciona
os tratamentos com os respectivos materiais genéticos e idade.
Tabela 1 – Descrição dos tratamentos (Fonte: os autores).
Tratamento

Clone

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
1
2
3
4

Idade
(anos)
3
3
3
3
5
5
5
5

Para a determinação da densidade básica no sentido longitudinal da árvore, foram retirados
discos, de aproximadamente 5 cm nas posições 0%, DAP (diâmetro a altura do peito igual a 1,30m),
25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial da árvore. Cada disco foi subdividido em quatro quadrantes
(cunhas) ao serem traçadas duas linhas diametrais perpendiculares com encontro na medula. Duas destas
cunhas, localizadas em sentidos opostos, foram utilizadas, totalizando o uso de 12 cunhas para cada
árvore.
As cunhas verdes tiveram seu volume saturado obtido através do método da balança hidrostática
de acordo com as Normas Brasileira Regulamentadoras - NBR 6230 e NBR 11941 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1985; 2003). Em seguida, após ficarem 10 dias secando ao ar,
as cunhas foram conduzidas a uma estufa mantida a 103 ± 2º C até adquirirem massas constantes.
Finalmente, as cunhas secas foram pesadas, e os dados coletados foram transferidos para o
programa Excel onde foi determinada a densidade da madeira, confeccionadas tabelas e plotados
gráficos representativos da variação da densidade nas direções longitudinal. Para avaliar se os valores
médios de densidade no DAP, nas diferentes idades diferiram estatisticamente, foi realizada a análise
de variância com teste F a 5% de significância.
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3. Resultados e Discussão
As Figuras 1 e 2 representam a variação da densidade básica no sentido longitudinal da árvore,
para os quatros clones avaliados, com 3 e 5 anos de idade, respectivamente.

Densidade básica (g/cm³)

3 anos de idade
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38

0

DAP

25

50

75

100

Altura comercial da árvore (%)
Tratamento 1

Tratamento 2

Tratamento 3

Tratamento 4

Densidade básica (g/cm³)

Figura 1 – Gráfico representativo da variação longitudinal da densidade básica da madeira de
eucalipto para os tratamentos com 3 anos de idade no sentido base topo. (Fonte: os autores).

0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38

5 anos de idade

0

DAP

25

50

75

100

Altura comercial da árvore (%)
Tratamento 5

Tratamento 6

Tratamento 7

Tratamento 8

Figura 2 – Gráfico representativo da variação longitudinal da densidade básica da madeira de
eucalipto para os tratamentos com 5 anos de idade no sentido base topo. (Fonte: os autores).
O comportamento da variação da densidade básica no sentido longitudinal da árvore para os
clones de E. grandis x E. urophylla aos 3 anos de idade foi semelhante ao observado para os mesmos
clones aos 5 anos de idade. Pode-se observar que a densidade tende a diminuir até próximo ao DAP e a
partir deste ponto tende a aumentar até 75% da altura comercial, alcançando os maiores valores neste
ponto. Este mesmo comportamento de variação foi encontrado por Barbosa (2013) para clones do
hibrido E. grandis x E. urophylla aos 6 anos.
Arango Alzate et al. (2005) encontraram uma variação caracterizada por decréscimo no DAP,
seguido pelo aumento da densidade da base até 100% da altura comercial do hibrido de E. grandis x E.
urophylla aos oito anos de idade.
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A proporção de madeira juvenil na direção longitudinal do caule tende a aumentar. Como
resultado imediato, a densidade diminui, isso frequentemente ocorre em muitas espécies por causa da
madeira juvenil (TRUGILHO; LIMA; MENDES, 1996). Devido as madeiras deste estudo serem ainda
muito jovens, e provavelmente ainda não apresentam lenho adulto, este comportamento não pôde ser
muito bem definido.
Os valores médios de densidade básica na região do DAP, dos tratamentos com mesmo material
genético, em diferentes idades, estão na Tabela 2.
Tabela 2 –Valores médios de densidade básica no DAP para os clones de E. grandis x E. urophylla aos
3 e 5 anos de idade.
Clone
1
2
3
4
*O
valor
entre
parênteses
ns = não significativo. * = significativo.

3 anos
0,48

5 anos
0,48 ns

0,49

0,51*

(4,01)

(3,61)

(3,67)

(2,82)

0,50*

0,40

(3,58)

(7,79)

0,52*

0,47

(3,97)

corresponde

(6,42)

ao

coeficiente

de

variação.

O clone 1 não apresentou diferença estatística significativa da densidade básica nas diferentes
idades. Para o clone 2, foram obtidos maiores valores de densidade aos 5 anos idade. Segundo Latorraca
e Albuquerque (2000), a densidade da madeira tende a aumentar com a idade, como consequência do
aumento da espessura da parede celular e diminuição da largura das células, porém o contrário foi
observado no estudo para os clones 3 e 4, que apresentaram diferença significativa na densidade, com
maiores valores aos 3 anos de idade.
Segundo Trugilho, Lima e Mendes (1996) as mudanças na composição química da madeira
também contribuem para alteração da densidade com a idade, uma vez que o teor da lignina tende a
diminuir, pois as espécies mais jovens geralmente apresentam maior proporção de madeira juvenil, que
é mais rica em lignina do que a madeira madura. Entretanto, o grau de variação das características físicoquímicas e anatômicas não foi, ainda, bem elucidado para o gênero Eucalyptus.
Portanto, para o presente estudo, a ocorrência de madeiras mais jovens com maior densidade
pode ser explicada pelo fato do material ser ainda muito jovem, e pode não ter ocorrido uma tendência
de estabilização na variação das dimensões das fibras e nas características químicas, e dessa forma
aconselha-se continuar a avaliação dessa espécie em idades mais avançadas, para verificar o real grau
de variação nas características físico-químicas e anatômicas da madeira. A identificação da idade onde
ocorre a estabilização dessas variáveis e, consequentemente, o momento exato onde a madeira passa
definitivamente para o estado adulto, é importante para vários segmentos do setor florestal, tais como a
tecnologia da madeira e o melhoramento, por exemplo.
4. Conclusões
A idade da madeira não influenciou no comportamento de variação da densidade no sentido
longitudinal do tronco para os híbridos de E. grandis x E. urophylla, ocorrendo uma diminuição até
próximo ao DAP e a partir deste ponto uma tendência de aumentar até 75% da altura comercial,
alcançando os maiores valores neste ponto.
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Resumo
A determinação do teor de umidade e de sua variação no tronco das árvores é fundamental para
a sua utilização e desempenho, além do efeito sobre os custos logísticos. O objetivo deste
trabalho foi descrever a interferência da idade e das posições de amostragem na umidade natural
da madeira de paricá. A madeira foi proveniente de plantios comerciais localizados no estado do
Pará, com idades de 5, 7, 9 e 11 anos. Selecionaram-se aleatoriamente quatro árvores por idade,
que foram seccionadas em quatro toras de 2,7 m a partir da base, compondo a variação basetopo. As toras foram desdobradas em pranchas diametrais e destas, retiraram-se os os corpos-deprova nas regiões próxima à medula e à casca, para avaliação da umidade natural da madeira
pelo método gravimétrico, seguindo normas técnicas vigentes. Não foi observada uma variação
significativa do teor de umidade natural da madeira em função das posições no sentido medulacasca, isoladamente. Porém, houve interações significativas da umidade natural da madeira no
sentido medula-casca com as posições base-topo e idade das árvores. Conclui-se que as idades e
as posições base-topo afetaram a umidade da madeira, embora as posições medula-casca não
apresentassem uma mudança tão abrupta. Contudo, com o aumento da altura da árvore e o passar
dos anos, os valores de umidade da madeira foram mais homogêneos.
Palavras-chave:
madeira.

Schizolobium amazonicum; Relação água-madeira; Qualidade da

1. Introdução
A quantidade de água presente na árvore viva varia consideravelmente entre as diferentes
espécies, cerne e alburno, tipos de lenhos (inicial e tardio, juvenil e adulto), altura das árvores, condições
de crescimento, estações do ano e até com os períodos do dia (FOREST PRODUCTS LABORATORY,
1999; COUTO; BARCELLOS, 2011; ENGELUND et al., 2013). Mesmo não considerada uma
característica intrínseca da madeira, a umidade é um parâmetro que afeta o comportamento do material,
quanto à trabalhabilidade, estabilidade dimensional, resistência mecânica, acabamento e durabilidade
natural (SILVA; OLIVEIRA, 2003). Ou seja, a determinação do teor de umidade e de sua variação no
tronco das árvores ou das peças serradas é fundamental para a sua utilização e desempenho,
possibilitando a segregação de peças mais uniformes, minimizando os defeitos de secagem e a
variabilidade em relação ao teor de umidade médio pretendido (OLIVEIRA; HELLMEISTER;
TOMAZELLO FILHO, 2005).
O Schizolobium amazonicum conhecido popularmente como paricá, é uma espécie nativa da
Amazônia, cultivada comercialmente no país desde a década de 1990, pelo seu rápido crescimento
(idade média de corte de apenas 7 anos) e seu fuste cilíndrico, facilitando a fabricação de compensado
(VIDAURRE et al., 2006). Ainda é escassa a literatura a respeito das propriedades da madeira de paricá,
e conhecer a sua variabilidade em função da idade e posições de amostragem é indispensável para a
avaliação da sua qualidade e para uma utilização racional.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da idade e das posições de amostragem
(medula-casca e base-topo) na umidade natural da madeira de paricá.
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2. Material e Métodos
A espécie utilizada neste trabalho foi o Schizolobium amazonicum, obtido de plantios comerciais
nas idades de 5, 7, 9 e 11 anos (Tabela 1). As sementes desses plantios foram oriundas do estado do
Mato Grosso, Brasil.
Tabela 1 – Características gerais dos plantios de paricá. (Fonte: os autores).
Idades (anos)

Localidade

Coordenadas (latitude / longitude)

Características comuns

5

Itinga do Maranhão - MA

04° 40’ / 47° 36’

7

Dom Eliseu - PA

04° 12’ / 47° 27’

Paragominas - PA

02° 48’ / 47° 25’

Espaçamento: 4 x 4 m
Clima: mesotérmico úmido
Temperatura média anual: 25ºC
Precipitação: 2.250 e 2.500 mm
Umidade relativa: 85%

9
11

Selecionaram-se aleatoriamente quatro árvores por idade, consideradas repetições. Depois de
colhidas, elas foram seccionadas em toras de 2,7 m a partir da base, obtendo-se quatro toras de cada
árvore, compondo a variação base-topo (1, 2, 3 e 4). Imediatamente após o corte, os topos das toras
foram pincelados com parafina para evitar a perda de umidade. As toras foram desdobradas em pranchas
diametrais com cerca de 8 cm de espessura e largura correspondente ao diâmetro da tora.
Posteriormente, procedeu-se a retirada dos corpos-de-prova nas regiões próxima à medula e à
casca das pranchas, para avaliação da umidade natural da madeira pelo método gravimétrico, de acordo
com os procedimentos da Norma Brasileira Regulamentadora - NBR7190 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 1997).
Os resultados foram interpretados com o auxílio da análise de variância (ANOVA), no esquema
fatorial triplo, verificando-se o efeito da idade (4 níveis), das posições de amostragem medula-casca (2
níveis) e base-topo (4 níveis), e interações. Quando apuradas diferenças significativas na ANOVA
aplicou-se o teste de Tukey a 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Não foi observada uma variação significativa no sentido medula-casca do teor de umidade
natural da madeira, considerando essas posições de amostragem isoladamente. Apesar disso, houve uma
variação significativa da umidade ao longo da altura das árvores e entre as idades. Somado a isso,
ocorreram interações significativas da umidade natural da madeira no sentido medula-casca com as
posições base-topo e com as idades das árvores (Tabela 2). A interação tripla entre os fatores não foi
significativa.
Tabela 2 – Variação do teor de umidade natural (%) das posições base-topo e idades em relação as
posições medula-casca das árvores de paricá. (Fonte: os autores).
Sentido medula-casca
Região próxima a medula
Região próxima a casca
1
203,5* Aa
178,9 Bb
2
204,6 Aa
216,0 Aa
3
212,3 Aa
215,2 Aa
4
214,6 Aa
210,8 Aa
Idade (anos)
║
║
5
249,1 Aa
225,8 Ab
7
189,4 Ba
205,8 Aa
9
209,1 Ba
206,2 Aa
11
187,4 Ba
183,1 Ba
* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula ao longo da mesma coluna ou pela mesma letra minúscula ao longo
da mesma linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.
Sentido base-topo
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Quando as médias foram desdobradas (Tabela 2), observou-se um menor teor de umidade na
região próxima a casca da primeira tora das árvores, com um diferencial de 24,6% (valores absolutos).
Somado a isso, a porção basal apresentou o menor teor de umidade em relação às demais posições, não
havendo diferenças significativas entre a segunda, terceira e quarta tora. Conforme Oliveira (2007), para
algumas espécies, a extremidade superior poderá conter maior teor de umidade que as regiões próximas
a base da árvore. Essa proposição é válida para a madeira de paricá.
Analisando-se o efeito da idade no teor de umidade da madeira, na região próxima a medula,
observou-se o maior teor de umidade na idade de 5 anos diferindo significativamente das demais. Na
região próxima da casca, o menor teor de umidade foi verificado na idade de 11 anos, o qual diferiu das
demais. Observou-se uma redução da umidade com o aumento da idade, exceto aos 9 anos.
O efeito das posições medula-casca na umidade não foi verificado para a segunda, terceira e
quarta tora das árvores e para as idades de 7, 9 e 11 anos. Ou seja, com o aumento da altura das árvores
e com o passar dos anos, os valores de umidade da madeira foram mais uniformes no sentido medulacasca.
O teor de umidade natural da madeira foi elevado em todas as idades (média geral de 207%),
quando comparado a outras espécies tropicais citadas por Simpson e Tenwolde (1999) e a sete espécies
de eucalipto (OLIVEIRA; HELLMEISTER; TOMAZELLO FILHO, 2005), acarretando em maiores
custos de transporte e favorecendo o aparecimento de manchas, o apodrecimento e o ataque de certos
organismos xilófagos. Oliveira, Hellmeister e Tomazello Filho (2005) observaram que as médias de
umidade variaram de 62 a 102% para Eucalyptus citriodora (densidade básica igual a 0,73 g cm-3) e
Eucalyptus grandis (densidade básica igual a 0,49 g cm-3), em ordem.
A tora da base apresentou o menor teor de umidade em razão, provavelmente, da maior
proporção de madeira com características mais próximas da madeira adulta, e, assim, maior espessura
de parede celular e teor de extrativos. O teor de umidade das árvores com 11 anos de idade foi inferior
em média 52,2% (valores absolutos) ao das árvores de 5 anos, devido principalmente a maior densidade
básica da madeira na primeira idade. Logo, a maior ou menor capacidade de retenção da umidade no
lenho, está diretamente relacionado a sua densidade (OLIVEIRA, 2007). Pois, madeiras mais densas
possuem menor volume de vazios internos e, portanto, menor espaço para o preenchimento com água
livre ou capilar (OLIVEIRA; HELLMEISTER; TOMAZELLO FILHO, 2005).
4. Conclusões
As idades e as posições base-topo afetaram a umidade da madeira, embora as posições medulacasca não apresentassem uma mudança tão abrupta. Contudo, com o aumento da altura das árvores e o
passar dos anos, os valores de umidade da madeira foram mais uniformes no sentido medula-casca.
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Resumo
Botanicamente conhecida com Tectona grandis, a teca pertence à família Laminaceae, é nativa
do sudeste asiático e está entre as quatro espécies mais cultivadas no Brasil, desconsiderandose os plantios de eucalipto e pinus. Sua madeira possui alta durabilidade natural e boas
propriedades físicas e mecânicas, contudo faz-se necessário realizar estudos sobre sua
qualidade de modo a atender os objetivos do uso final da madeira. Dentre vários parâmetros
utilizados para avaliar a qualidade da madeira, a densidade básica e o ângulo microfibrilar são
excelentes indicadores. Dentro do exposto, o objetivo foi caracterizar a variação radial da
densidade básica e do ângulo microfibrilar no lenho de Tectona grandis Linn. f. Foram
utilizadas 4 árvores, com 20 anos de idade, coletadas no município de Belo Oriente – MG. Os
corpos de prova foram confeccionados em três posições no sentido medula-casca, sendo
próxima à medula, intermediária e periferia. A determinação da densidade básica foi realizada
de acordo com a NBR 11941 e a mensuração do ângulo microfibrilar de acordo com
metodologia preconizada por Lima, Breese e Cahalan (2004). De acordo com os resultados
obtidos, foi possível concluir que houve uma redução da densidade básica na região periférica
do alburno quando comparada à região do cerne, a posição próxima à medula apresentou baixa
densidade e elevado valor de ângulo microfibrilar e o comportamento observado na variação
do ângulo microfibrilar mostrou-se decrescente no sentido medula-casca, seguindo a tendência
reportada pela literatura.
Palavras-chave: Teca; Qualidade da madeira; Mensuração.

1. Introdução
A teca, botanicamente conhecida como Tectona grandis L. f., da família Lamiaceae, é nativa
das florestas tropicais situadas no subcontinente índico e no sudeste asiático. Possui madeira com
características estéticas desejáveis e alta durabilidade natural, além de boas propriedades físicas e
mecânicas, a citar as resistências à tração, à flexão e a outros esforços mecânicos importantes para a
produção de móveis (FIGUEIREDO et al., 2005; MACEDO et al., 2005).
Exceto o forte cultivo de eucalipto e pinus no Brasil, a teca está entre as quatro espécies mais
cultivadas no país, com 14% de participação nas áreas cultivadas, que correspondem a 87.410 ha para
o ano de 2015 (IBÁ, 2016). Todavia, almeja-se qualidade da madeira para os plantios já existentes, de
modo a atender os objetivos do uso final da madeira.
Sendo assim, um dos parâmetros comumente utilizados para avaliar a qualidade da madeira é
a densidade básica e além deste, Bhat, Pryia e Rugmini (2001) evidenciaram que a largura do anel de
crescimento, o comprimento das fibras, o diâmetro tangencial do lume, porcentagem dos elementos de
vaso e o ângulo microfibrilar são excelentes indicadores de qualidade.
Silva (1992) define o ângulo microfibrilar (AMF) como o ângulo formado entre as
microfibrilas presentes na camada S2 da parede celular com o eixo longitudinal da célula, sendo uma
propriedade fundamental, que reflete efeito significativo sobre as propriedades de resistência,
elasticidade e retratibilidade da madeira.
Trabalhos utilizando o AMF como indicativo de qualidade da madeira tem sido realizados em
eucalipto, cedro australiano e pinus, principalmente para diferenciar as propriedades de lenho juvenil e
lenho adulto (PALMA e BALLARIN, 2003; RAMOS et al., 2011; RIBEIRO, MORI e MENDES,
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2011). Todavia, no Brasil, é escasso o número de trabalhos publicados relacionados ao AMF da
madeira de teca.
Dentro desse contexto, a fim de reforçar os estudos sobre indicadores de qualidade da madeira,
objetivou avaliar a variação radial da densidade básica e do ângulo microfibrilar no lenho de Tectona
grandis.
2. Material e Métodos
2.1 Seleção do material e confecção das amostras
A madeira de teca foi proveniente de um plantio comercial localizado no município de Belo
Oriente, estado de Minas Gerais. A região possui altitudes entre 200 e 1.000 metros, precipitação
anual de 1.163 milímetros e solo predominante do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo (LIMA et al.,
2008).
As amostras de madeira foram coletadas a partir de discos de madeira com espessura de 5
centímetros, retirados da base de 4 árvores de teca, com 20 anos de idade, sendo selecionados
indivíduos livres de defeitos.
2.2 Densidade básica
Os discos retirados da base foram lixados e identificados, posteriormente, confeccionados
corpos de prova em três posições no sentido medula-casca, sendo elas, próxima à medula,
intermediária e periferia. A fim de se obter o volume verde, os corpos de prova foram submersos em
água até saturação completa durante 30 dias, sendo submetidos a vácuos diários de 5 minutos.
Após a saturação, os corpos de prova foram secos em estufa a (105 ± 2)°C até atingir massa
constante e a densidade básica foi determinada de acordo com os procedimentos descritos na Norma
Brasileira Regulamentadora – NBR 11941 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS – ABNT, 2003).
2.3 Ângulo microfibrilar (AMF)
A mensuração do ângulo microfibrilar foi realizada de acordo com metodologia preconizada
por Lima, Breese e Cahalan (2004). Nos corpos de prova, dois cortes histológicos com espessura de 4
ou 6 µm foram realizados nas seções tangenciais com o auxílio de um micrótomo de deslize modelo
Leica SM 2000 R, deixando as fibras meiadas.
Com os cortes finos retirados das seções tangenciais foi preparado um macerado de fibras e,
após a dissociação, as lâminas histológicas foram observadas no microscópio modelo Zeiss Axio
Scope.A1, sob microscopia de luz polarizada em lente de aumento 50 X.
Na mesa giratória do microscópio, as fibras ficaram na posição de máxima extinção de luz,
fazendo com que a luz polarizada ficasse sobreposta ao alinhamento das microfibrilas. Em seguida, a
mesa foi girada manualmente e o AMF, formado entre a posição vertical e a nova posição do eixo da
fibra, foi obtido.
O estudo foi conduzido sob delineamento inteiramente casualizado (DIC) e submetido à
análise de variância (ANOVA) pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade.
Todas as análises deste trabalho foram realizadas no Laboratório de Anatomia e Qualidade da
Madeira pertencente ao Departamento de Ciências Florestais e da Madeira (DCFM), da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES).
3. Resultados e Discussão
Devido a sua forte correlação com as propriedades mecânicas e variação dimensional da
madeira, a densidade básica é considerada um parâmetro importante de qualidade. O valor médio desta
propriedade encontrado na madeira de teca com 20 anos de idade foi de 0,4890 g cm-3 (Tabela 1).
Comportamento semelhante foi observado em um plantio comercial de teca, região noroeste de Minas
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Gerais, o qual aos 13 anos de idade apresentou um valor médio de 0,538 g cm-3 para densidade básica
(FLÓREZ, 2012).
Tabela 1 – Valores descritivos de densidade básica nas três posições avaliadas no sentido medulacasca em Tectona grandis Linn F. (Fonte: os autores).
Posição
Próxima a medula

Intermediária

Periférica

Variação Estatística
Máximo
Médio
Mínimo
CV** (%)
Máximo
Médio
Mínimo
CV (%)
Máximo
Médio
Mínimo
CV (%)

Densidade básica (g cm-3)
0,5183
0,4781ns*
0,4158
10,04
0,5513
0,5206 ns
0,5042
4,02
0,4857
0,4682 ns
0,4361
4,92

*não significativo pelo teste F (p > 0,05). **Coeficiente de Variação.

Ao avaliarem amostras de madeira de teca entre 5 e 12 anos de idade plantadas no Espírito
Santo, Gonçalvez et al (2007) obtiveram valores próximos aos do presente estudo, com densidade
básica variando de 0,40 a 0,47 g cm-3. Os mesmos autores também observaram um perfil decrescente
desse parâmetro no sentido medula-casca, tendência que não foi significativa neste trabalho.
Vidaurre et al (2011) explicam essa variação em decorrência da idade da árvore, que exerce
uma grande influência nas propriedades da madeira no sentido radial, pois nos primeiros anos de
crescimento, a madeira apresenta menor densidade devido a sua alta proporção de lenho juvenil.
Contudo, os valores encontrados neste trabalho estão dentro da faixa citada pela Comissão
Panamericana de Normas Técnicas – COPANT (1974) para madeiras de média densidade.
O ângulo microfibrilar variou significativamente no sentido medula-casca, sendo observadas
médias de 12,57°, 10,36° e 8,44° para as posições próxima à medula, intermediária e periferia,
respectivamente (Figura 1). A maior média foi verificada na posição mais próxima à medula, formada
essencialmente de madeira juvenil, ocorrendo diminuição ao longo do raio.

Figura 1 – Variação do ângulo microfibrilar no sentido medula-casca em indivíduos de Tectona
grandis. f. As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05).
(Fonte: os autores).
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Comportamento semelhante foi observado por Bhat, Pryia e Rugmini (2001), que ao
estudarem a madeira de teca com 20 anos, verificaram que o ângulo microfibrilar apresentou valor
máximo nos anéis de crescimento próximos à medula e, gradativamente, diminuiu conforme os anéis
se aproximavam da casca.
Wimmer, Downess e Evans (2002) afirmaram que, a orientação das fibras na camada S2 da
parede celular está diretamente ligada às propriedades de resistência, de elasticidade e de
retratibilidade da madeira, ou seja, menores ângulos proporcionam maior resistência mecânica. Assim,
as médias para o parâmetro ângulo microfibrilar encontradas neste trabalho estão dentro da faixa
descrita por Boyd (1985 citado por RIBEIRO et al., 2011) para madeiras de folhosas, que varia de 5° a
20°.

4. Conclusões
A densidade básica na região periférica diminuiu. Esse comportamento pode ser explicado
pela maior proporção de alburno nessa região, ou seja, a presença de extrativos no cerne de teca
contribui para elevar a densidade dessa madeira.
A posição próxima à medula apresentou baixa densidade básica e elevado valor de AMF, pois
é formada essencialmente de madeira juvenil.
A variação do ângulo microfibrilar mostrou-se decrescente no sentido medula-casca, seguindo
a tendência reportada pela literatura.
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Resumo
Por ser um material heterogêneo e higroscópico a madeira apresenta em sua estrutura
diferentes propriedades que ao interagir com o ambiente pode resultar em modificações
dimensionais. O objetivo deste trabalho foi determinar e avaliar a variação radial da densidade
básica e contração volumétrica bem como a relação entre estas variáveis na madeira de
andiroba proveniente de áreas de várzea. As análises foram feitas segundo as recomendações
da ABNT no sentido casca- casca e delimitando os corpos de provas a cada 2 cm para
determinar as propriedades nas diferentes posições do lenho. Foram utilizadas cinco árvores
para verificar a variação radial de densidade básica e contração volumétrica da madeira de
Carapa guianensis Aubl.. A densidade básica das árvores estudadas seguiu a tendência de
acréscimo e variação radial, a contração volumétrica variou seguindo um padrão de
decréscimo, ambos no sentido medula- casca apresentando relação entre a densidade básica da
madeira e a contração volumétrica inversamente proporcional. Logo, a tendência apresentada
pelos dados confirma a variação radial das propriedades da madeira e comportamento
diferenciado devido a sua instabilidade dimensional.
Palavras-chave: Andiroba; Propriedades físicas; Qualidade da madeira

1. Introdução
A Carapa guianensis Aubl., conhecida popularmente como andiroba, ocorre naturalmente da
América central até a bacia amazônica na América do sul. No Brasil a espécie é encontrada
principalmente em floresta de terra firme e floresta de várzea, sendo os povoamentos mais densos em
áreas de várzea devido a grande disponibilidade hídrica que atua diretamente no auxílio à germinação
das sementes e formação de novos indivíduos (LEITE, 1997; FERRAZ et al., 2003).
Pertencente à família Meliaceae é uma árvore de médio a grande porte, podendo atingir até 55
metros de altura, com fuste cilíndrico e reto, apresentando ou não sapopemas. É uma das espécies
amazônicas com grande exploração para fins madeireiros e não madeireiros (FERRAZ et al., 2002).
Sua madeira possui semelhança com as da espécie de cedro e mogno. Entretanto, a madeira de
andiroba possui cerne de coloração vermelha escura, brilhoso, textura grossa e boa trabalhabilidade
devido à sua superfície lisa e regular (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2004).
A sua madeira é usada para a construção de barcos e navios (acabamento e ornamentação),
assoalhos, marcenaria e mobília, acabamento e ornamentação de interiores, moinhos, torneamento,
lâminas e compensados (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2015), e uso medicinal pela
extração do óleo das suas sementes (COSTA; MARENCO, 2007).
A variação de umidade no ambiente reflete nas propriedades do lenho das árvores, neste
sentido a busca por informações relacionadas a propriedades físicas em destaque a densidade básica e
contração volumétrica, podem contribuir com o planejamento para melhor utilização da madeira de
andiroba.
A densidade básica da madeira está diretamente relacionada com a sua retratibilidade, ou seja,
quanto mais densa a madeira maiores serão os seus coeficientes de contração, uma vez que é
estabelecida uma relação linear entre essas propriedades (KOLLMAN; CÔTE, 1968). Por ser um
material anisotrópico faz-se necessário estudar o comportamento dimensional nas direções
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longitudinal e transversal da madeira, sendo a última em maior detalhamento, pois ao considerar as
contrações tangenciais e radiais é possível inferir, majoritariamente, sobre a contração volumétrica
(OLIVEIRA et al., 2010).
O objetivo deste trabalho foi determinar e avaliar a variação radial da densidade básica e
contração volumétrica bem como a relação entre estas variáveis na madeira de andiroba localizada em
áreas de várzea.
2. Material e Métodos
A espécie foi proveniente da Reserva Extrativista do Rio Cajari, situada no extremo sul do
Estado do Amapá (0°15’S e 52°25’O e 1°5’S e 51°31’O). A área da reserva é de 501.771 ha,
abrangendo os municípios de Laranjal do Jarí, Mazagão e Vitória do Jari.
Foram colhidas cinco árvores de Carapa guianensis, provenientes de floresta de várzea. Essas
foram selecionadas na classe diamétrica variando de 18 a 32 cm de DAP.
Do tronco de cada árvore foi retirado um disco logo acima da região com sapopema, o mais
próximo da base possível. Em cada disco foi marcada e seccionada uma bagueta para a retirada de
corpos de prova de 2 x 2 x 2 cm (radial, tangencial e longitudinal) no sentido casca - casca, para
avaliação das propriedades físicas da madeira.
A densidade básica e a contração volumétrica da madeira foram determinadas de acordo com a
Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 11941 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS - ABNT, 2003) e NBR 7190 (ABNT, 1997), respectivamente.
Para análise do comportamento da densidade básica e contração volumétrica ao longo do
diâmetro das toras de andiroba, foram construídos gráficos de variação medula – casca por árvore.
3. Resultados e Discussão
A densidade básica da madeira de andiroba seguiu tendência de crescimento no sentido
medula – casca com valores entre 0,430 a 0,680 g/cm³, entretanto não seguiu um crescimento linear,
ocorrendo aumento e decréscimo desses valores em relação as posições radiais (FIGURA 1). Este
comportamento corrobora com a afirmativa feita por Gatto et al., (2008), no qual descrevem que as
propriedades da madeira não são uniformes no sentido medula casca pois há um acréscimo na
densidade em virtude do comprimento e espessura da parede celular.
A contração volumétrica variou de 9 a 17% nas árvores em estudo seguindo um padrão de
decréscimo da variável no sentido medula- casca (FIGURA 1). Estes valores estão de acordo com o
valor médio estabelecido para espécie de 13,4% (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT, 1989).
A Figura 1 representa a relação entre a contração volumétrica e densidade da madeira de cinco
árvores de andiroba em relação ao sentido casca - casca. A relação entre a densidade da madeira e a
contração volumétrica é inversamente proporcional uma vez que à medida que a densidade aumenta a
contração diminui, este comportamento contradiz a afirmativa de que espécies com maiores
densidades apresentam maiores contrações em função da maior quantidade de madeira por unidade de
volume(VITAL; TRUGILHO, 1997). Entretanto, trata-se de árvores que podem conter maiores
proporções de madeira de transição ou madeira juvenil por apresentarem diâmetros menores e essas
em comparação a madeira adulta, apresentam propriedades diferenciadas como menor densidade,
maior ângulo microfibrilar e menor resistência e rigidez (BENDTSEN, 1978). O ângulo microfibrilar
tem ligação direta com a resistência da madeira na qual menores ângulos são responsáveis por maior
rigidez (LIMA et al., 2004) e consequentemente maiores ângulos configuram menor resistência e
estabilidade dimensional como observados nas árvores em estudo.
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Figura 1 – Variação casca – casca da densidade básica e contração volumétrica da madeira de Carapa
guianensis Aubl., proveniente de floresta de várzea, Amapá, Brasil. (Fonte: Os autores, 2016).
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4. Conclusões
A tendência apresentada pela densidade confirma o padrão de variação radial do tronco
acarretando assim influencia na contração volumétrica da madeira em diferentes posições.
A contração volumétrica em madeiras de andiroba não segue a tendência natural de aumento
em virtude do aumento da densidade.
A relação entre a densidade básica e a contração volumétrica foi inversamente proporcional,
estes fatos podem estar associados a presença de madeira de transição ou madeira juvenil em virtude
do pequeno diâmetro das árvores.
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Resumo
Nesta pesquisa se estudou o processo de produção de compósito polímero-fibra utilizando
polietileno de baixa densidade (LDPE), farinha de madeira de pinus em duas granulometrias e
fibras de coco, bem como avaliar as propriedades físico-mecânicas dos moldes produzidos. No
procedimento foram utilizados LDPE (mistura de virgem com reciclado), farinha de madeira de
pinus “grossa” obtida em indústrias florestais da cidade de Irati-PR, farinha de madeira de pinus
“fina” e fibra de coco cedidas pela Inbrasfarma Ltda. O LDPE foi misturado a cada uma das
demais matérias-primas, juntamente com um agente de acoplamento (Polybond 3009), sendo
posteriormente, as misturas processadas com uso de uma extrusora dupla-rosca. A mistura foi
moldada por injeção, resultando numa série de corpos-de-prova injetados, os quais foram
submetidos a ensaios de tração, flexão e dureza. A análise dos resultados demonstrou que a
adição de madeira ao plástico, em geral, aumentou as propriedades mecânicas do compósito.
Palavras-chave: Plástico-madeira; farinha de madeira; fibra de coco; LDPE.

1. Introdução
Os resíduos de madeira e plástico causam extrema preocupação com relação ao seu destino no
meio ambiente, tendo em vista a alta quantidade de material gerado pelas indústrias, afetando a
sustentabilidade dos recursos naturais.
Diante do constante aumento na produção de resíduos sólidos pelas indústrias madeireiras, fazse necessária a utilização destes no intuito de valorizá-los e reduzir os impactos ao meio ambiente. Os
resíduos gerados se aplicam a diversas finalidades, como produção de painéis particulados, que requer
a utilização de diversos tipos de matéria-prima (WINANDY, et al., 2004).
Compósito é um material formado por mais de um constituinte, que preserva as melhores
propriedades dos componentes e possuem propriedades superiores à de cada componente independente
em sua constituição (CALLISTER, 2002).
O compósito polímero-fibra é a combinação de plástico e madeira, apresentando utilização
crescente e consistindo de uma mistura de resíduos de madeira e material polimérico que resulta em um
produto com novas propriedades, além da redução na quantidade de resíduos sólidos e da conservação
dos recursos naturais (SIMPLÁS, 2008; SOURY et al., 2009; YOUNGQUIST et al., 1992).
A produção deste tipo de compósito utilizando serragem de madeira e resíduos plásticos tem
aumentado significativamente devido a sua vasta aplicabilidade, como construção de cercas, bancos,
paredes, paisagismo, janelas, construção civil, etc. e também pela facilidade de acesso a matéria prima,
tendo em vista que o destino deste material seria a queima ou descarte (WINANDY et al., 2004).
No processo de moldagem por injeção, pelo qual se produz compósitos polímero-fibra, os
grânulos em sua fase líquida são fundidos em um cilindro da máquina, para em seguida ser injetado por
um pistão. Este processo deve respeitar parâmetros que interferem na qualidade do material injetado,
como temperatura do molde e da máquina, tempo de injeção e resfriamento, velocidade e pressão de
injeção (GALDAMEZ, 2004).
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O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade técnica da produção de compósito
polímero-fibra utilizando como matriz LDPE e dois tipos de reforços: farinha de Pinus taeda e mistura
de farinha de casca de coco e Pinus taeda. Além de estudar as características mecânicas do material
produzido

2. Material e Métodos
A confecção dos corpos de prova utilizou farinha de casca de coco e farinha de madeira de pinus
(Pinus taeda) de duas diferentes granulometrias. A farinha de madeira grossa foi obtida de resíduos
florestais na cidade de Irati-PR, enquanto a farinha fina e a farinha de casca de coco foram cedidas pela
Indústria Brasileira de Farinha de Madeira Ltda. (INBRASFARMA). O material foi caracterizado em
função da granulometria e da umidade.
Na fase matricial dos compósitos foi utilizado polietileno de baixa densidade, misturado com
polietileno de baixa densidade reciclado. Para melhorar a interação entre a fase de fibra e matriz foi
utilizado o agente de acoplamento de nome comercial Polybond 3009.
Para a confecção dos compósitos utilizou-se uma extrusora disponível no Laboratório de
Polímeros da Universidade de Caxias do Sul, o qual possui uma extrusora dupla-rosca co-rotante. O
processo de extrusão se deu pela: preparação da matéria-prima; plastificação (transformação do material
sólido para a forma fluída por meio de aquecimento e força); vazão controlada (passagem do material
através de uma matriz que dá a forma aproximada do produto); medição e corte do produto; resfriamento
do material moldado e calibração (controle das dimensões do produto antes que o material endureça).
Com relação ao modelo experimental, tendo por objetivo avaliar os compósitos produzidos com
diferentes características e relacioná-las com as propriedades avaliadas, foram produzidos corpos de
prova variando tipo de serragem e granulometria, como demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 — Modelo experimental. (Fonte: O autor).
Trat.
Polímero
Tipo Serragem (40%) Granulometria
1
1
Mistura de LDPE
2
Mistura de LDPE1
Pinus
Fina
3
Mistura de LDPE1
Pinus + Coco2
Fina
1
4
Mistura de LDPE
Pinus
Grossa
5
Mistura de LDPE1
Pinus + Coco2
Grossa
1
50% Polietileno de baixa densidade virgem + 50% Polietileno de baixa densidade reciclado.
2
20% farinha de pinus e 20% farinha de casca de coco, com base em peso.
Os ensaios físico-mecânicos foram realizados no laboratório de Tecnologia da Madeira da
UNICENTRO, campus de Irati. Os corpos de prova foram submetidos aos ensaios com base nas normas
ASTMD 1037/06 para dureza, ISO 178/11 para flexão e ISO-527/12 para tração. Foram utilizados cinco
corpos de prova por tratamento, totalizando 50 corpos de prova para cada ensaio, resultantes dos dez
tratamentos. Antes de serem ensaiados, os corpos de prova passaram por período de estabilização de 72
horas, sendo após, condicionados em câmara climática à 20º C e 50% de umidade relativa do ar.
Para as análises estatísticas foram empregados softwares estatísticos e de planilha eletrônica,
tendo sido realizados primeiramente testes de normalidade e o teste de homogeneidade das variâncias
de Bartlett, para em seguida realizar a análise de variância fatorial (ANOVA). Detectada diferença
significativa pela ANOVA, foi realizado teste de comparação de médias de Tukey. Todos os testes
empregaram nível de 5% de probabilidade de erro.
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3. Resultados e Discussão
Análise Granulométrica das Farinhas de Madeira
Na Figura 1 é apresentada a frequência de cada tamanho de partícula para cada um dos
três tipos de farinha usada.
60

Freqüência (%)

50
40

30
casca de coco

20

pinus fina
pinus grossa

10
0

Diâmetro da partícula (mm)
Figura 1 - Frequência de partículas por classe de diâmetro (Fonte: O autor).
Aproximadamente 74% das partículas da farinha de pinus grossa apresentaram
granulometria maior que 0,355 mm de diâmetro, enquanto 92% das partículas da farinha de pinus fina
tem uma granulometria entre 0,054 e 0,354 mm. A farinha de casca de coco apresenta-se ainda mais
fina, no entanto com distribuição em mais classes de tamanho que as farinhas de pinus.
O diâmetro da partícula, cujo volume é igual ao volume médio de todas as partículas,
para cada tipo de farinha foi de 0,0143; 0,0196 e 0,2599 mm para casca de coco, pinus fina e pinus
grossa, respectivamente.
Propriedades Físico-Mecânicas dos Compósitos
Na Tabela 4 são apresentadas as médias das propriedades físico-mecânicas dos
compósitos por tratamento experimental avaliado.
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Tabela 1 – Propriedades físico-mecânicas dos corpos de prova produzidos com as diferentes misturas
de compósitos e com a mistura de LDPE virgem e reciclado (Fonte: O autor).

1

Rt
(MPa)
11,3 a

Et
(MPa)
198,7 b

MOR
(MPa)
11,1 c

MOE
(MPa)
223,3 d

Dureza
(Kgf/cm²)
313,7 b

2

8,9 a

623 a

21 b

840 b

377,8 a

3

8,7 a

588,3 a

20,3 b

838,3 b

397 a

4

9,1 a

630 a

41 a

973,7 a

409,2 a

5
Média
Prensados

9,6 a

539,7 a

19,7 b

728,7 c

377,3 a

9,52

515,74

22,62

720,8

375

Tratamento

*Médias seguidas por mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de
erro.

Para o ensaio de Resistência à tração (Rt), as médias dos valores de Resistência à não
apresentaram diferença estatística. Hillig (2006), encontrou valores para resistência à tração variando de
12,66 a 22,37 MPa, em compósitos de HDPE misturados à serragem. Valores superiores aos encontrados
neste trabalho de 8,7 à 11,3 MPa. Para o teste de elasticidade os tratamentos os tratamentos com adição
de madeira se mostraram superiores em todos os aspectos. O módulo de elasticidade encontrado no teste
de tração de Robin e Breton (2001) foi encontrado valores variando de 911 a 1600 Mpa (superior ao do
estudo aqui proposto), aumentado com o aumento na proporção de serragem, em trabalho realizado com
HDPE. Nos testes de flexão (MOR e MOE) a adição de farinha de madeira se mostrou satisfatória para
todos os tratamentos. Hillig (2006), em pesquisas com HDPE observou valores de força máxima entre
19,45 e 49,48 Mpa e valores para módulo de elasticidade variando de 568 a 2154,1 Mpa, dependendo
do processo de moldagem utilizado, tipo e proporção do material. Ambos superiores aos resultados deste
trabalho.
O ensaio de dureza, demonstrou melhora significativa para os tratamentos com adição de farinha
de madeira. Oliveira (2010) em sua pesquisa com compósitos de Eucalyptus grandis e LDPE obteve
resultados para dureza variando de 389,62 Kgf/cm² e 496 Kgf/cm². O autor usou proporção de serragem
de 60 e 80%, comprovando que quanto maior a proporção de serragem maior a dureza e essa pode ser
uma das explicações para os valores serem superiores aos encontrados neste trabalho. Outro fator que,
segundo o autor, influenciou no resultado foi o tipo de serragem utilizada.

4. Conclusões

LDPE.

Com base nos resultados alcançados no presente trabalho, destaca-se os seguintes aspectos:
É possível produzir compósitos polímero-fibra por meio de moldagem por injeção utilizando

A adição de farinha de madeira ao compósito melhorou todas as características mecânicas aqui
estudadas.
Para o mesmo tipo de serragem, em geral quanto maior a granulometria maiores os valores de
resistência e módulo de elasticidade à flexão.
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